
 

 

Πρακτικά της Κυπριακής Παιδοβουλής 

Ζ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - Β΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ  

Συνεδρίαση 23ης Νοεμβρίου  2016 

Ώρα έναρξης:  10.10 π.μ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ) 

 Καλημέρα σας. 

 Καλημερίζω όλους σας και ιδιαίτερα τους Παιδοβουλευτές μας.  Κηρύσσω την 

έναρξη των εργασιών της Β΄ Πανηγυρικής Συνόδου της Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου της 

Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Παρακαλώ τους έντιμους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(Ε. ΜΑΚΡΙΔΗ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Προχωρούμε τώρα σ’ ένα χαιρετισμό από μέρους μου.   

Αγαπητή κα Επίτροπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

Αγαπητοί παιδοβουλευτές, 

Αγαπητή εκπρόσωπε της Βουλής των Γερόντων, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, 

Αγαπητά μέλη της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 

Πολιτισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών, 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή συνεδρία της  Β΄ Τακτικής Συνόδου 

της Ζ΄  Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.  
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 Όπως κάθε χρόνο το Νοέμβριο, έτσι και φέτος στα πλαίσια της επετείου της 

υπογραφής της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, πραγματοποιείται η 

συνεδρία της Κυπριακής Παιδοβουλής, εδώ στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής.  Όλοι 

αδιαμφισβήτητα αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για όλους ο θεσμός της 

Κυπριακής Παιδοβουλής, ο οποίος θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί εδώ και δεκαέξι 

χρόνια.   

      Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά να 

εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να καταθέσουν τις εισηγήσεις, τις θέσεις και τους 

προβληματισμούς τους και μέσα από μία δημοκρατική διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων 

και προβληματισμών να εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα πάνω σε πολλά ζητήματα 

που απασχολούν τους νέους μας σήμερα.  Ταυτόχρονα δίδεται και σε εμάς τους 

μεγαλύτερους η δυνατότητα να αφουγκραστούμε αυτούς τους προβληματισμούς.                        

 Χαιρετίζω επίσης την παρουσία της κας Αλέκας Γράβαρη Πρέκα που εκπροσωπεί 

τη Βουλή των Γερόντων και δίνει το μήνυμα ότι μέσα από τη συνεργασία, το διάλογο και 

τη συναντίληψη όλοι έχουμε να ωφεληθούμε, ανεξάρτητα από ηλικία. 

 Σίγουρα τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν 

και τα επηρεάζουν. Οι απόψεις και οι προβληματισμοί σας πρέπει πάντοτε να 

ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη από την Πολιτεία και ειδικότερα από όλες τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της πολιτείας μας, που  είναι υπόχρεες να εφαρμόζουν 

στην πράξη τα δικαιώματα των παιδιών.  Γι’ αυτό και το θέμα που θα συζητήσετε 

σήμερα είναι εξόχως σημαντικό, αφού θα δοθεί η ευκαιρία για απολογισμό της δράσης 

της Παιδοβουλής μέσα από τις εκθέσεις των πέντε Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών 

Ομάδων, για την περίοδο 2011-2015. 

 Οι νέοι του σήμερα είναι οι στυλοβάτες του αύριο, είναι αυτοί που θα θέσουν τα 

θεμέλια της μελλοντικής κοινωνίας.  Γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος της πολιτείας 

πρέπει να είναι η στήριξη των νέων, η περιφρούρηση των δικαιωμάτων τους και η λήψη 

μέτρων που προάγουν την ευημερία και την πρόοδό τους, αν η κοινωνία μας θέλει να 

προχωρήσει και να γίνει καλύτερη. 

 Το κεντρικό θέμα της σημερινής συνόδου φέρει τον τίτλο «Πόσο οι εισηγήσεις 

των παιδιών ακούγονται και/ή εισακούγονται από το Κράτος – η ευθύνη του 

Κράτους να λογοδοτεί και προς τα παιδιά».  Το θέμα αυτό επισημαίνει το σημαντικό 

και τεράστιο ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά την 

προστασία  των δικαιωμάτων των παιδιών σ’ όλες τους τις εκφάνσεις και περαιτέρω την 
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ευθύνη του κράτους να λογοδοτεί και προς τα ίδια τα παιδιά.  Ειδικότερα τα δικαιώματα 

στην υγεία, στην ευζωία, στην ευημερία, στην εκπαίδευση, στη διακίνηση και στην 

ψυχαγωγία θα συζητηθούν σε έκταση στην παρούσα σύνοδο. 

Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ακόμη η κοινωνία μας 

αλλά και ολόκληρη η υφήλιος, έχουν επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και το επίπεδο 

ζωής όλων και ιδιαίτερα των παιδιών.  Είναι θλιβερό το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν 

υποστεί όλες τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα τις συνέπειες 

από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων λιτότητας, που στόχο έχουν τη μείωση των 

δημοσίων δαπανών.   

Δυστυχώς η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό 

αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους.  Ως αποτέλεσμα της φτώχειας τα 

παιδιά γίνονται περισσότερο ευάλωτα στη βία και στην κακομεταχείριση με αποτέλεσμα 

να πλήττεται η φυσική και πνευματική τους ανάπτυξη.  Δυστυχώς, η οικογένεια σήμερα 

καλείται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες προσκλήσεις, όπως η φτώχεια, τα 

προβλήματα υγείας, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

 Τα παιδιά είναι το μέλλον, είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας μας και η 

πολιτεία οφείλει να επενδύσει σ’ αυτά, γι’ αυτό και πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τις 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους και να συμβάλει στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους.  Το κράτος στο σύνολό του, και ιδιαίτερα 

μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών του, οφείλει να στηρίξει τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεπεράσουν 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τονίζεται ότι ιδιαίτερο ρόλο έχουν να 

διαδραματίσουν οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.  Θα πρέπει 

επίσης να ενισχυθεί ο ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης, ώστε τα  προγράμματα 

εκπαίδευσης, τεχνικής κατάρτισης και επιμόρφωσης να είναι τέτοια που να συμβάλλουν 

στη μείωση του αριθμού των σχολικών διαρροών.  Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστούν 

διευκολύνσεις και όσον αφορά τη δυνατότητα διακίνησης των παιδιών με τη χρήση των 

δημόσιων μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα των φτωχών και άπορων μαθητών και όσων 

έχουν κινησιακές δυσκολίες.   

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που 

προσφωνώ σήμερα τη Σύνοδό σας.  Επιπρόσθετα θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 

εκθέσεις, που ετοίμασαν και οι πέντε επαρχιακές κοινοβουλευτικές ομάδες είναι πολύ 

πλούσιες, σημαντικές και αξιόλογες και καλύπτουν ολοκληρωμένα όλες τις πτυχές του 
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κεντρικού θέματος και αποτελούν ένα είδος απολογισμού, λογοδοσίας και διαφάνειας, 

στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη δράση όλων μας.  Γι’ αυτό και θέλω να 

απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια και άξιο έπαινο προς όλα τα μέλη των 

Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και προς την Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού που συντονίζει και στηρίζει άοκνα την 

όλη προσπάθεια, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που επίσης 

στηρίζει σθεναρά τα δικαιώματα των παιδιών.   Στα πλαίσια της Συνόδου αυτής πιστεύω 

ότι μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων των παιδιών και τη συζήτηση που θα 

διεξαχθεί στη συνέχεια, θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία όπως 

επισημάνθηκε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι της σημερινής Συνόδου.   Τονίζω ιδιαίτερα, και λόγω της 

παρουσίας αρκετών βουλευτών, ότι η Βουλή έχει ένα καταλυτικά σημαντικό ρόλο να 

παίξει προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Αγαπητοί μου παιδοβουλευτές, όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, το βήμα είναι 

στη διάθεσή σας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με τα θέματα που σας 

αφορούν είναι εδώ, για να σας ακούσουν και να συμβάλουν όπως μπορούν και 

ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους,  στην επίλυση των προβλημάτων σας.  

Σας διαβεβαιώνω ότι και η Βουλή είναι πρόθυμη να σας ακούσει και να συνδράμει 

στην όλη προσπάθεια και ιδιαίτερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 

Πολιτισμού.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Συνόδου της Κυπριακής 

Παιδοβουλής.   

Καλώ τώρα στο βήμα την Πρόεδρο της Κυπριακής Παιδοβουλής για να απευθύνει 

το δικό της χαιρετισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

(Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε,  

 Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που αφιερώνετε 

σήμερα, παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα για να ακούσετε τις εκθέσεις που έχουμε 

ετοιμάσει.  Η Κυπριακή Παιδοβουλή τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, εργάζεται συστηματικά 

έτσι ώστε να προάγονται τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών, αφού όλα τα παιδιά 

δικαιούνται να έχουν τη δική τους άποψη και να την εκφέρουν ελεύθερα.  Εδώ και 

δεκαέξι χρόνια λοιπόν, η Κυπριακή Παιδοβουλή συνέρχεται μια φορά το χρόνο σε 
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Τακτική Πανηγυρική Σύνοδο ετοιμάζοντας εκθέσεις που περιέχουν διαπιστώσεις αλλά 

και εισηγήσεις βασισμένες σε διάφορα θέματα που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή 

των δικαιωμάτων των παιδιών και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού.  Μετά λύπης όμως, έχουμε διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

των εκθέσεων στη Βουλή οι βουλευτές δε συμμετέχουν καθόλου παρά μόνο 

παρευρίσκονται μερικοί και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου.  Ακόμη πιο λυπηρό 

είναι το γεγονός ότι, παρ’ όλο που οι εκθέσεις μας δημοσιεύονται στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Βουλής, κοινοποιούνται στους βουλευτές αλλά και ταυτοχρόνως 

αποτελούν μέρος του ετήσιου υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν 

έχουμε λάβει ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση όπου να φαίνεται ότι το κράτος έλαβε 

υπόψη τις προτάσεις μας και ενήργησε προς την εφαρμογή τους.  Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το κατά πόσο  οι εισηγήσεις των 

παιδιών ακούγονται ή εισακούγονται από το κράτος και η ευθύνη του κράτους να 

λογοδοτεί και προς τα παιδιά.  Η προσπάθειά μας αυτή υπήρξε συλλογική και 

συναινετική. Θέλουμε και δικαιούμαστε να είμαστε οι σημερινοί πολίτες που 

συμμετέχουν, εκφράζουν άποψη και λαμβάνονται υπόψη.   Ευελπιστούμε ότι αυτή τη 

φορά η φωνή μας θα ακουστεί και με το τέλος αυτής της συνεδρίας θα λάβουμε σαφείς 

και ολοκληρωμένες απαντήσεις ως προς τις εισηγήσεις που έχουν ακουστεί όλα αυτά τα 

χρόνια από εμάς. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Έλενα Γεωργίου για το  χαιρετισμό της.  

 Καλώ τώρα στο βήμα την κ. Αλέκα Γράβαρη Πρέκα, εκπρόσωπο της Βουλής των 

Γερόντων για το δικό της χαιρετισμό.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

(Α. ΓΡΑΒΑΡΗ ΠΡΕΚΑ) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρία Επίτροπε των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Αγαπητά παιδιά,  

 Σας καλημερίζουμε για άλλη μια φορά σε αυτή την αίθουσα και αναρωτιέται κανείς 

πώς θα μπορούσε κανείς, των παιδιών μας παιδιά, της ζωής μας διπλές αγάπες να 

χαιρετίσει την παρουσία σας εδώ, προσπερνώντας τον πόνο της Βιρίνα που, έχοντας 
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έρθει από την πατρίδα της μωρό, βίωσε εδώ την εκμετάλλευση, την απόρριψη, την 

ξενοφοβία, τη σκληρότητα, το ρατσισμό.  Ναι, στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια ζουν 

παιδιά κάποιων κατώτερων Θεών, που εσείς που έχετε τις στέρεες βάσεις, αξίζει και 

πρέπει να αγκαλιάσετε και να στηρίξετε με αγάπη.  Γιατί μόνο αυτή θα τα οδηγήσει να 

βάλουν και αυτά το λιθαράκι τους για μια κοινωνία που θα περιέχει εσάς και τα παιδιά 

σας.  Αυτή την κοινωνία που εμείς φιλοδοξούσαμε να την κάνουμε καλύτερη απ’ ό,τι τη 

βρήκαμε και παλέψαμε μέσα στην άγνοια και χωρίς δυνατότητες και διευκολύνσεις που 

σήμερα σ’ εμάς φαίνονται αδιανόητες.  Παλέψαμε κάτω από συχνά τραγικές συνθήκες 

και πετύχαμε πράγματα θαυμαστά, που τους δώσαμε μια και τα  καταστρέψαμε με τα 

λάθη μας και που καλείστε τώρα να πληρώσετε εσείς, αλλά και οι γονείς σας, η γενιά 

της παραγωγικής ηλικίας, οι ανάμεσά μας.  Εκείνοι έχουν να παλέψουν με την ανεργία, 

τις περικοπές μισθών, τις δυσκολίες για να ικανοποιήσουν τις δικές σας ανάγκες, 

κάποτε και τις δικές μας.  

Είμαστε ξέρετε οι δυο πόλοι του προβλήματος.   Γι’ αυτούς εσείς είσαστε ανώριμοι, 

ανεύθυνοι, αχόρταγοι, εμείς εγωιστές, ένοχοι, παρωχημένοι.  Ναι, γερνάμε οι άνθρωποι. 

Το γήρας με την πρόοδο της επιστήμης παρατείνεται κι αυτό κοστίζει και ενίοτε 

τιμωρείται.  Η φθορά φέρνει μαζί της τα μύρια όσα.  Γι’ αυτό για πρώτη φορά φέτος, το 

Διεθνές Δίκτυο Παρεμπόδισης της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων και ο ΟΗΕ 

θέσπισαν Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων.  Παγκόσμιο 

φαινόμενο η άσκηση βίας, η αύξηση της επαιτείας, οι θάνατοι από παραμέληση και 

στρες, οι αυτοκτονίες.  

Η κρίση στερεί από εσάς το μέλλον που θα θέλατε και από εμάς το δικαίωμα σε 

αξιοπρεπές τέλος.  Αλλά, κι αυτό εσείς δεν το ξέρετε, όσο η σάρκα φθείρεται τόσο η 

ψυχή θεριεύει.  Μεγάλη αντινομία που όμως δίνει καρπούς.  Ηλικιωμένοι με θαλερή 

ψυχή δίνουν μαθήματα αντοχής, αγάπης, στηρίζουν, μοιράζονται, νοιάζονται.  Γιατί η 

μνήμη που αφήνει κανείς φεύγοντας είναι σκοπός ζωής για πολλούς ηλικιωμένους. 

Εμείς δεν είμαστε για πολλά ξανοίγματα.  Εσείς έχετε το δικαίωμα να ονειρεύεστε, να 

σκέφτεστε, να αμφιβάλλετε, να αμφισβητείτε, να ζητάτε απαιτητικά απαντήσεις στα 

προβλήματα που αφορούν τη ζωή σας.  Κι εσείς κι εμείς χρειαζόμαστε ενθάρρυνση, 

αποδοχή, χώρους για επικοινωνία, ψυχαγωγία, διάλογο.  Δράση που να δίνει 

δυνατότητες για κοινωνική ευημερία για όλους, με συμμετοχή στις αποφάσεις -όπως 

πολύ σωστά το έθεσε η πρόεδρός σας- που επηρεάζουν όλους, να μην αφήνει να  

αποφασίζουν άλλοι πριν από εσάς και εμάς, για εσάς και εμάς.  Σε μια τέτοια κοινωνία, 
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τα προβλήματα που έφερε η οικονομική κρίση μπορούν να αντιμετωπιστούν, με δουλειά 

και με πραγματική διάθεση.    Να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα που μας έκανε 

κράτος γερόντων.   Να αναχαιτιστεί το κύμα μετανάστευσης νέων ανθρώπων.  Να 

αναπτυχθεί ο τομέας της εργασίας για να μην καταφεύγουν οικογένειες για στήριξη στις 

μειωμένες συντάξεις των παππούδων και ίσως πολλοί από εσάς να το ξέρετε και να το 

έχετε ζήσει.  Να στηριχθεί η τρίτη ηλικία με ψυχολογική βοήθεια και αξιοποίηση 

ανθρώπων που με τις γνώσεις και την πείρα τους μπορούν να προσφέρουν έργο 

σημαντικό στους νεότερους.  

Ελάτε λοιπόν,  να δώσουμε μια κλωτσιά στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τη 

στενομυαλιά, την καχυποψία, αλλά και τα κούφια πρότυπα που προβάλλουν τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και προσβάλουν την ανθρώπινη υπόσταση.  Δικό μας έργο και 

αυτό.  Να φτιάξουμε μια κοινωνία βασισμένη σε βαθιά αγάπη, σαν αυτή που νιώθουμε 

για σας, με αρχές και αξίες εφαρμοσμένες, όχι με θεωρίες.  Μια κοινωνία που να 

γεφυρώνει το περίφημο χάσμα γενεών που ήταν πάντα πρόβλημα, μα τώρα έγινε χάος 

με τις τόσες αλλαγές που μας ξεπερνούν.  Με έμβλημά της ανθρώπινη μεταχείριση, 

ισότητα, σεβασμό στην ατομικότητα και διαφορετικότητα.  

Και μια ευχή:  Σαν έρθει η ώρα να πείτε και εσείς εκείνο το περίφημο «Εκεί που 

είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ’ρθεις», να ’χετε ζήσει όλα όσα ονειρευτήκατε, να 

’χετε χαρεί όσα εμείς δεν χαρήκαμε.  

Καλό κουράγιο στον αγώνα σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Πρέκα. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Θα 

καλέσω τώρα να έρθουν στο βήμα με τη σειρά της συζήτησης οι πρόεδροι και οι 

εκπρόσωποι των αρμόδιων επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι αφού 

διαβάσουν την έκθεση θα επιστρέψουν στη θέση τους.  Αμέσως μετά αν υπάρχει 

οποιοσδήποτε από τους παιδοβουλευτές που θέλει να εκφράσει άποψη, παρακαλώ, 

αφού σηκώσετε το χέρι από το κάθισμα, θα πάρετε το λόγο, θα δηλώσετε το όνομά σας 

και από ποια επαρχία προέρχεστε για να καταγράφονται στα πρακτικά.   Είναι 

παράκληση, οι ομιλητές να μην ξεπερνούν στις ομιλίες τους το ενάμισι λεπτό και να μη 

γίνεται παρέμβαση κατά τη διάρκεια της ομιλίας ή οποιαδήποτε διακοπή. Επίσης, θα 

ήταν παράκλησή μου να μη γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί 

και για τα οποία η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Θέλω επίσης να αναφέρω ότι με βάση 
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τον Κανονισμό της Βουλής δεν χειροκροτούμε μετά από το πέρας των ομιλιών.  

Απαγορεύεται το χειροκρότημα εντός της Κυπριακής Βουλής.  Μπορεί να βλέπετε άλλες 

Βουλές είτε να χειροκροτούν είτε να δέρνονται, εμείς δε φτάσαμε σε εκείνο το σημείο 

ακόμα.  Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, γι’ αυτό παρακαλώ να 

απενεργοποιήσετε όλοι τα κινητά σας τηλέφωνα, αν τα έχετε μαζί σας.  

 Το τέταρτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της επαρχιακής 

κοινοβουλευτικής ομάδας Λευκωσίας-Κερύνειας για το θέμα που τιτλοφορείται 

«Αξιολόγηση των εισηγήσεων της επαρχιακής κοινοβουλευτικής ομάδας 

Λευκωσίας».   Σε αυτό το στάδιο, θα καλέσω την κ. Κουκουμά για να έρθει να 

προεδρεύσει του σώματος διότι πρέπει να αποχωρήσω. 

 Ποιος είναι ο πρώτος που θα καταθέσει;  Κυρία Γεωργίου, έχετε καθορίσει κάποια 

σειρά για να διαβαστούν οι εκθέσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

(Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Ναι, θα διαβάσει πρώτη η Λευκωσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να έρθει η Λευκωσία. 

(Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα η κ. Σκεύη Κούτρα 

Κουκουμά) 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ) 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Καλημέρα παιδιά.  Το λόγο έχει η επαρχιακή κοινοβουλευτική ομάδα Λευκωσίας-

Κερύνειας.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ) 

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,  

Κύριοι Βουλευτές,  

Κύριοι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ,  

Συνάδελφοι παιδοβουλευτές,  

Κυρίες και Κύριοι, 
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Μια από τις βασικές ετήσιες δράσεις της Κυπριακής Παιδοβουλής είναι η 

Πανηγυρική Σύνοδος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία καλούμαστε να 

συζητήσουμε εκτενώς, να προβληματιστούμε και να ετοιμάσουμε σχετικές εκθέσεις για 

επίκαιρα ή διαχρονικά θέματα που  μας αφορούν.  Διερευνούμε κατά πόσο εφαρμόζεται 

η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και προτείνουμε τρόπους ώστε το κράτος να 

εναρμονίζει τις πολιτικές του με τη Σύμβαση, συνεπώς να διασφαλίζει και την εφαρμογή 

των δικαιωμάτων όλων των παιδιών στην Κύπρο.  

Φέτος ως παιδιά και μαθητές βιώσαμε την απότομη και ριζοσπαστική αλλαγή στο 

εκπαιδευτικό σύστημα για την οποία ούτε ενημερωθήκαμε έγκαιρα, ούτε κληθήκαμε να 

συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να εκφέρουμε άποψη.  

Επίσης παρατηρήσαμε ότι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το παρόν σύστημα 

είχαν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις της Κυπριακής Παιδοβουλής, με 

αποτέλεσμα να προβληματιστούμε κατά πόσο οι ιθύνοντες λαμβάνουν υπόψη τα όσα 

λέμε και προτείνουμε κατά τις Πανηγυρικές μας Συνόδους και όχι μόνο.   Κατά συνέπεια 

αποφασίσαμε στις φετινές μας εκθέσεις να δούμε κατά πόσο το κράτος έχει όντως λάβει 

σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις μας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.  

Μετά από εκτενή μελέτη των εκθέσεων των προηγούμενων θητειών, 

παρατηρήσαμε με απογοήτευση ότι τα πλείστα από αυτά που είχε εισηγηθεί η 

Κυπριακή Παιδοβουλή κατά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί ή 

επιδράσει στις αποφάσεις του κράτους, αλλά ούτε καν έχουν ληφθεί υπόψη.  

Αρχικά θα αναφερθούμε στην έκθεση του 2012 στην οποία παρουσιάσαμε 

εκτενώς την ανάγκη δημιουργίας και χρήσης ποιοτικών δεικτών για την ευζωΐα των 

παιδιών, ώστε αυτή να διασφαλίζεται.  Δεν έχουμε μέχρι στιγμής δει να λαμβάνει το 

κράτος υπόψη ποιοτικούς δείκτες για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των παιδιών ούτε 

να παρέχει υπηρεσίες συγκεκριμένα προς τα παιδιά.   Ακόμα και αν έχουν γίνει αλλαγές 

δεν έχουμε ενημερωθεί και θεωρούμε ακριβώς ότι αυτή η έλλειψη ενημέρωσης είναι 

κομμάτι του προβλήματος. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι είμαστε ανάμεσα στις 

ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία που να αφορούν τα παιδιά, θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και στην έκθεση του 

2014, αλλά το Κράτος και οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αγνοούν την ανάγκη για τη 

συλλογή και ανάλυση τέτοιου είδους στοιχείων, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν  

την εξασφάλιση ποιότητας ζωής στα παιδιά.  Θεωρούμε ότι η έλλειψη στατιστικών που 

συνεπάγεται και μη ύπαρξη μιας ξεκάθαρης εικόνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις 
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που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, που μπορεί να αφορούν βία, bullying, μη πρόσβαση σε 

πολιτιστικά δρώμενα και δραστηριότητες που να ενισχύουν την πνευματική τους 

καλλιέργεια και να τους προσφέρουν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, εμποδίζει ακόμα και 

το ίδιο το Κράτος από το να διασφαλίσει το «ευ υπάρχειν» στα παιδιά-πολίτες του.  

Παρόλο που υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία και παροχή από το κράτος δωρεάν 

υπηρεσιών προς τα παιδιά θεωρούμε ότι πρώτα το κράτος οφείλει να βελτιώσει τις 

υπηρεσίες που ήδη προσφέρει.  Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση του 2013, αλλά και 

σε πολλές άλλες εκθέσεις μας, υπάρχει ανάγκη για αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ώστε να λειτουργεί ως φορέας πρόληψης και παρέμβασης σε πολλά από 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.  Είχαμε προτείνει την πρόσληψη 

επαρκώς εκπαιδευμένων συμβούλων, να ενταχθούν στο σχολείο μαθήματα που να 

προωθούν το σεβασμό και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα άτομα, ενώ ταυτόχρονα θα 

προλαμβάνουν φαινόμενα ρατσισμού, βίας και σχολικού εκφοβισμού.  Υπάρχει επίσης 

έντονη ανάγκη, όπως αναφέρθηκε σε όλες μας σχεδόν τις εκθέσεις των προηγούμενων 

χρόνων, για μαθήματα που να προάγουν την κριτική σκέψη, την αίσθηση του 

καθήκοντος ως ενεργού πολίτη, την ενημέρωση για την επικαιρότητα κ.λπ., με σκοπό τα 

παιδιά να μπορούν να διαμορφώνουν άποψη και να μπορούν πλέον να συμμετέχουν 

πιο ενεργά στα κοινά.  

Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι η βασικότερη ευθύνη του κράτους προς τα παιδιά 

που θα διασφαλίσει και την πρόληψη-επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων είναι η 

προώθηση και η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής.  

Η συμμετοχή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη 

του ανθρώπου. Μέσα από τη συμμετοχή αποκτάς την αίσθηση του «ανήκειν και 

συνδέεσαι» με άλλους ανθρώπους κάτι που έχει ανάγκη το κάθε παιδί.  Επίσης μέσα 

από τη συμμετοχή στα κοινά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ένα παιδί, όπως και 

κάθε πολίτης ενός κράτους, νοιώθει σημαντικό και χρήσιμο μέλος μιας κοινωνίας. 

Συμμετέχοντας, σκέφτεται, προβληματίζεται και έτσι ανοίγουν οι ορίζοντές του. 

Επιπλέον, βασικό όφελος της συμμετοχής είναι η ευκαιρία να συνεργαστεί το παιδί με 

συνομηλίκους, αλλά και μεγαλύτερούς του, καλλιεργώντας την ομαδικότητα, την 

υπομονή και το σεβασμό προς τους άλλους.  Ακόμα, καλλιεργεί το χαραχτήρα του και 

απόκτα τις δικές του απόψεις για ποικίλα θέματα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά τη συμμετοχή είναι η ενημέρωση.  Ένα 

παιδί για να μπορέσει να συμμετέχει πρέπει πρώτα να είναι κατάλληλα ενημερωμένο. 
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Πρέπει να είναι γνώστης της κατάστασης της χώρας του και να ενδιαφέρεται για τα 

θέματα που αφορούν τα παιδιά και όχι μόνο. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες για 

συμμετοχή ενός παιδιού στα κοινά, δυστυχώς όμως λίγα είναι τα παιδιά που είναι 

ενημερωμένα για αυτές, και εδώ σημειώνουμε και πάλι την ευθύνη του κράτους να 

ενημερώνει αποτελεσματικά τα παιδιά για τις ευκαιρίες που έχουν για να συμμετέχουν 

στα κοινά, ώστε να έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία της συμμετοχής.  

Διαπιστώνουμε όμως με λύπη μας πως η συμμετοχή των παιδιών αντί να 

ενισχύεται από το κράτος, υποβαθμίζεται από τη στάση του που της αποδίδει μειωμένη 

αξία.  Παρ’ όλο που τα παιδιά έχουν κάποιες φορές την ευκαιρία της συμμέτοχης, όπως 

η Παιδοβουλή, προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, συνέδρια και άλλα, 

συνειδητά επιλέγουν να μην εμπλακούν, είτε επειδή δεν εισακούγονται τα αιτήματά τους 

από τους αρμόδιους και οι ενέργειές τους δεν αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

είτε επειδή δεν τους παρέχεται η σωστή πληροφόρηση.  Άξιο αναφοράς είναι και το 

γεγονός ότι ακόμα και όταν οι εισηγήσεις των παιδιών λαμβάνουν χώρα, δε 

γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό η ανάμιξη των παιδιών και έτσι τα παιδιά νιώθουν πως 

δε θα εισακουστούν ποτέ.  Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών 

που αφορούν τη συμμέτοχη (π.χ. Παιδοβουλή), δε στηρίζονται οικονομικά από το 

κράτος και έτσι λιγότερα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν.  

Από την άλλη, όταν τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και οι ενέργειες τους βρίσκουν 

αντίκρισμα και πρόσφορο έδαφος, αυξάνεται το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός τους. 

Τρανό παράδειγμα αποτελεί η ευκαιρία που δόθηκε στην Κυπριακή Παιδοβουλή να 

συμμετάσχει μέσω εκπροσώπων της και να διοργανώσει εργαστήριο με θέμα τη 

«Συμμετοχή» σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (EYP) στη Σύνοδο 

Νέων που διοργάνωσε για 2η χρονιά φέτος στις 16 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός Νεολαίας 

Κύπρου, στην οποία έλαβαν μέρος και ενήλικες.  

Η περσινή μας έκθεση με τίτλο «Επένδυση στο Παιδί: Υγεία», αποτελεί θετική 

εξαίρεση στον κανόνα.  Με αφορμή την έκθεση του 2015, το Υπουργείο Υγείας μας 

απέστειλε πριν από ένα περίπου μήνα το Προσχέδιο Στρατηγικής για την εφαρμογή των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού στον τομέα της Υγείας για να το μελετήσουμε και να 

προβούμε σε σχολιασμό και εισηγήσεις.   Ευχόμαστε ότι ο χρόνος και ο κόπος που θα 

αφιερώσουμε σε αυτή την προσπάθεια θα τύχει της ανάλογης προσοχής και θα 

ληφθούν οι απόψεις και οι θέσεις μας σοβαρά υπόψη.   
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Η παιδεία σε αντίθεση με την Υγεία είναι ένας τομέας στον οποίο επανειλημμένα οι 

απόψεις μας αγνοούνται από τους αρμόδιους, ενώ είναι ταυτόχρονα το θέμα το οποίο 

αγγίζουμε σε κάθε μας έκθεση από την αρχή της λειτουργίας του θεσμού της Κυπριακής 

Παιδοβουλής.   

Ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται κατά το χρονικό πλαίσιο της 

παιδικής-εφηβικής ηλικίας.  Αυτό είναι και το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο το παιδί 

φοιτά στο σχολείο.  Το κράτος είναι υπεύθυνο για την μόρφωσή του και για την παιδεία 

που του προσφέρεται.  Αν η παιδεία που παρέχεται στα παιδιά από το δικό μας κράτος 

ήταν ικανή να καλλιεργήσει ένα “σωστό άνθρωπο” τότε ο ρατσισμός εντός και εκτός των 

σχολείων θα μειωνόταν.  Όπως επίσης θα μειωνόταν και το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού, οι διακρίσεις μεταξύ των παιδιών και οι παραβατικές συμπεριφορές.  Αν το 

σχολείο προωθούσε και ενίσχυε την ικανότητα για κριτική σκέψη, όπως αναφέραμε και 

πιο πάνω τότε θα είχαμε περισσότερους ενεργούς πολίτες που να ενδιαφέρονταν για το 

κοινό όφελος.  

 Η εμπλοκή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν την 

παιδεία, ειδικά κάθε φορά που θα προγραμματίζονται μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, είναι κάτι που διεκδικούμε διαχρονικά, αλλά φαίνεται ότι το κράτος δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη του προς τα παιδιά.  

Αίτημά μας είναι να ληφθεί πραγματικά υπόψη η παρούσα έκθεση.  

Αίτημά μας είναι να δούμε να μας δίνεται ουσιαστικά η ευκαιρία να επιφέρουμε την 

αλλαγή και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία του κράτους. 

Αίτημά μας είναι να κάνει το κράτος την πιο συμφέρουσα επένδυση τόσο για το 

ίδιο όσο και για τους πολίτες του, επενδύοντας στα παιδιά.  

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.  

Παιδοβουλευτές: 

Άννα Καουρή 

Άννα Κυθραιώτου 

Ελένη Έκτορος 

Ελένη Χαρίτωνος 

Έλλη Στυλιανού 

Ευάγγελος Αγαπίου 

Ιζαμπέλ Συρίμη 
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Κασσάνδρα Μπελτράν 

Κατερίνα Φιλοθέου 

Κύπρος Κατσιάμης  

Κυριακή Πανταζή 

Λουκία Κοντού 

Μαρία Μούσσα 

Μαρία Πολυκάρπου 

Μαρία Χριστοδούλου 

Μαριλένα Λάμπρου 

Μαρίνα Οικονομίδη 

Μύρια Τζήκα 

Νικόλ Ηροδότου 

Ουρανία Παπακυριακού 

Παναγιώτης Αντωνιάδης 

Σαββίνα Σπανού 

Στέφανος Κυπριανού 

 

Αναπληρωτές: 

Άντρεα Πιερίδου 

Άντρια Ζαχαρίου 

Γεωργία Μιλτιάδους 

Ειρήνη Νικολάου 

Ιουλία Σολωμού 

Ιωάννα Χαϊρεπέτη 

Ιωσήφ Κασάπης 

Μιχάλης Κόκκινος 

Φοίβη Μαλά 

Χριστίνα Αχιλλεούδη 

Συντονιστές: 

Χριστιάνα Γρηγορίου 

Ιωάννα Γεωργίου 

Χρυστάλλα Χατζηγεωργίου 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας-Κερύνειας, την αγαπητή Κασσάνδρα Μπελτράν.  

 Τώρα, αν υπάρχουν απόψεις πάνω στο θέμα, εάν συμφωνείτε, εάν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.  Αν δεν υπάρχει οτιδήποτε, θα θέσω την έκθεση σε 

ψηφοφορία.   

 Ναι, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(Ε. ΜΑΚΡΙΔΗ) 

 Απλά είδα κάτι στην έκθεση που μου άρεσε και θέλω να επισημανθεί ότι είναι καλό 

να εισακούγονται τα παιδιά από το κράτος και γενικά οι απόψεις τους σε όλη τη διάρκεια 

του χρόνου και όχι μόνο σε τούτη εδώ τη συνάντηση που έχουμε, να έχουμε την 

ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να 

εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας για όλα τα παιδιά και πέραν από αυτή τη 

συνάντηση.  Είδα την έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας-

Κερύνειας και πέραν από τούτη την έκθεση πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε και να εισακουστούν οι απόψεις μας και να βοηθηθούμε από το κράτος και 

από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να εκφράσουμε ελεύθερα τούτα 

που θέλουμε.  

ΠΡΟΕΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την έκθεση η διαπίστωση είναι της αναγκαιότητας 

για τη συμμετοχή των παιδιών στη λήψη των όποιων αποφάσεων τους αφορούν.  Δεν 

είναι μόνο το τι ειπώθηκε εδώ, αλλά γενικά στην πολιτική και κοινωνική ζωή.  Απόψεις ή 

παρατηρήσεις μπορούν να κάνουν μόνο οι παιδοβουλευτές και όχι όσοι είμαστε εδώ.  

Οι υπόλοιποι απλά παρακολουθούμε. Παρακαλούμε την κ. Κουρσουμπά, τις 

παρατηρήσεις που γίνονται, τις απόψεις και τις εκθέσεις να τις αξιολογήσει και η ίδια και 

σίγουρα σε κάποια άλλη ευκαιρία και ενδεχομένως, καταθέτω και τον προβληματισμό 

να εγγράψουμε το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τις εκθέσεις της Κυπριακής 

Παιδοβουλής όπου θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε και να έχουμε και τις 

τοποθετήσεις όλων των αρμοδίων και κυρίως της κ. Κουρσουμπά.  

 Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή απόψεις, θα θέσω για έγκριση την 

έκθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας-Κερύνειας. 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Και παρακαλώ τους γραμματείς να μετρούν.   Πρέπει να 

ξέρουμε πόσοι ψηφίζουν υπέρ και μετά θα ρωτήσω πόσοι εναντίον.  Δε θα κάνουμε την 

αφαίρεση απλά, μπορεί κάποιοι να θέλουν να είναι απλά παρόντες. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, η έκθεση της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας-Κερύνειας εγκρίνεται.    

 Ευχαριστώ.  Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα που είναι η έκθεση της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού που έχει τίτλο «Αξιολόγηση των 

εισηγήσεων της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού από το 2011 

μέχρι το 2015».    

 Καλώ στο βήμα τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού να παρουσιάσει την έκθεση.  

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,  

 Κύριοι Βουλευτές, 

 Κύριοι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

 Συνάδελφοι Παιδοβουλευτές, 

 Είναι γνωστό ότι από το 2000 η Κυπριακή Παιδοβουλή ετοιμάζει εκθέσεις που 

περιλαμβάνουν διαπιστώσεις αλλά και εισηγήσεις αναφορικά με διάφορα θέματα που 

αφορούν την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Παραμένει όμως άξιον απορίας εάν το 
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Κράτος «εισακούει» τις εισηγήσεις των παιδιών, ειδικά της Κυπριακής Παιδοβουλής που 

εκπροσωπεί τα παιδιά της Κύπρου, και κατά πόσο έχει αναλάβει οποιεσδήποτε δράσεις 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες συνόδους και τις εκθέσεις της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού, αλλά και τις εισηγήσεις της Παγκύπριας 

Ολομέλειας της Παιδοβουλής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει διαπιστωθεί πως δεν 

έχει γίνει κατορθωτό να παρίστανται στη συζήτηση των εν λόγω εκθέσεων οι εκλεγμένοι 

βουλευτές, παρά μόνο ελάχιστοι και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου. 

 Εκτός του ότι δεν είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια των Συνόδων, απογοήτευση 

προκαλεί το γεγονός ότι η Κυπριακή Παιδοβουλή δεν παίρνει ουσιαστικά καμία σαφή 

απάντηση από τους βουλευτές που ήταν παρόντες τη συγκεκριμένη ημέρα ή από τους 

υπόλοιπους, παρά το γεγονός πως οι εκθέσεις κοινοποιούνται σε όλους ανεξαρτήτως 

τους βουλευτές και μάλιστα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής.  

Σημειώνουμε πως επίσης αποτελούν μέρος του ετήσιου υπομνήματος προς τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Νιώθουμε λοιπόν πως δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, για 

να μην πούμε πως αγνοούνται!  

 Έχουμε συντάξει την παρούσα έκθεση με στόχο να ζητήσουμε απαντήσεις ως 

προς το τι έχει πράξει το Κράτος, σχετικά με όλες τις εισηγήσεις τις οποίες έκανε η 

Κυπριακή Παιδοβουλή τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενοι στο άρθρο 12(1) της Διεθνούς 

Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού που προνοεί ότι: «Τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν στο παιδί, που είναι ικανό να σχηματίσει τις 

δικές του απόψεις, το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των απόψεών του σχετικά 

με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, δίνοντας στις απόψεις του παιδιού το 

απαιτούμενο βάρος σύμφωνα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του». 

 Ιεραρχώντας τις εισηγήσεις του παρελθόντος, έχουμε εντοπίσει τις δύο 

σημαντικότερες, κατ’ εμάς, εισηγήσεις που δε γνωρίζουμε μέχρι σήμερα εάν έχουν 

εισακουστεί ή όχι και σε ποιες δράσεις έχει προβεί το κράτος προς υλοποίησή τους.  Η 

πρώτη αφορά το δικαίωμα στη συμμετοχή και η δεύτερη στην αξιοποίηση των 

κονδυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των παιδιών.  

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των παιδιών 

 Στην έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού που συντάχτηκε 

το 2011 με τίτλο «Πώς το Πολιτικό και Κοινωνικό Σύστημα επιδρά στη διαμόρφωση 

συστάσεων ενάντια στις διακρίσεις και το ρατσισμό», βλέπουμε το θέμα της συμμετοχής 
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να τίθεται πολλές φορές στο κείμενο και κάθε φορά να παρουσιάζεται ως λύση 

πολλαπλών προβλημάτων που αφορούν εμάς τα παιδιά.  Μέσα λοιπόν από αυτό το 

θέμα φαίνεται πως αυτή η διαχρονική εισήγηση αποτελεί επίσης τρόπο καταπολέμησης 

του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων.  Σημαντική είναι η αναφορά 

των συντακτών της έκθεσης στην ηλικιακή διάκριση που υφίστανται τα παιδιά της 

Κύπρου και ονομάζουν το παρόν πολιτικό σύστημα ‟πλήρως ολιγαρχικό” και ‟καθόλου 

δημοκρατικό”. 

 Το θέμα της συμμετοχής φαίνεται να έρχεται ξανά στα έδρανα της Βουλής στις 19 

Νοεμβρίου 2013, με την έκθεση της 6ης θητείας της Κυπριακής Παιδοβουλής και την 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεμεσού να αναπτύσσει και να παρουσιάζει την 

έκθεση, η οποία τιτλοφορείται «Επενδύοντας στα Παιδιά - Σπάζοντας τον Κύκλο της 

Μειονεξίας», και αναφέρεται σε κομμάτι της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Επενδύοντας στα Παιδιά - Σπάζοντας τον Κύκλο της Μειονεξίας» υπ’ αρ. 

2013/112/ΕΕ. 

 Γράφουν:  

 «Οι πολιτικές που αφορούν στα παιδιά πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις 

κρατικές πολιτικές και να μην παραμένουν απομονωμένες και συχνά ξεχασμένες και 

ανεφάρμοστες.  Η εφαρμογή των όποιων πολιτικών, αλλά και αυτής της ίδιας της 

σύστασης πρέπει να γίνεται με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών». 

 Επίσης, στο τέλος της ίδιας έκθεσης, ζητείται από την κυβέρνηση, αλλά και από 

την Βουλή των Αντιπροσώπων, οι απόψεις της Κυπριακής Παιδοβουλής να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αφού η Κυπριακή Παιδοβουλή με το έργο της δίδει φωνή 

στους ανήλικους πολίτες του κράτους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γλώσσας 

και εφαρμόζει ουσιαστικά το δικαίωμά μας στη συμμετοχή.  Αυτό δεν φαίνεται να 

εισακούστηκε μέχρι στιγμής. 

 Εξίσου σημαντική είναι η εισήγηση η οποία συμπεριλήφθηκε στην έκθεση της 7ης 

θητείας της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού, της Κυπριακής 

Παιδοβουλής με τίτλο «Επένδυση στο Παιδί: Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας» στις 

24 Νοεμβρίου 2015, για τη σύσταση μιας επιτροπής που θα στελεχώνεται από παιδιά 

και θα υπάγεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.  

 Η εισήγηση είχε ως εξής:  «Προτείνουμε τη σύσταση μιας επιτροπής, η οποία θα 

υπάγεται στις ΥΚΕ και θα στελεχώνεται από παιδιά.  Για την καλύτερη λειτουργία της 

συγκεκριμένης επιτροπής, καλό θα ήταν τα παιδιά που θα συμμετέχουν να είναι παιδιά 
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με εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή μέλη διαφόρων μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η Κυπριακή Παιδοβουλή και εκπρόσωποι από 

διάφορα σχολεία.  Η επιτροπή θα συντονίζεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας, που θα είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση και σωστή διεξαγωγή των 

συναντήσεών της.  Με αυτό τον τρόπο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, θα 

μπορούν να συζητούν με την συγκεκριμένη επιτροπή για την τροποποίηση των 

υπηρεσιών τους για  καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών.  Οι κανόνες λειτουργίας και 

τα διαδικαστικά αυτής της επιτροπής θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα μέλη, ώστε να 

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της στα επόμενα χρόνια.  Η συνεργασία των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με τα παιδιά, η υποβολή εισηγήσεων από τα παιδιά 

και η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας αποτελούν ίσως την καλύτερη πρακτική, καθώς τα παιδιά θα μπορούν να 

μεταφέρουν, χωρίς μεσάζοντες, τις σκέψεις, τις ανησυχίες, τις ανάγκες, και τα 

προβλήματά τους.  Καλό θα ήταν η επιλογή των μελών της επιτροπής να μην εμπλέκει 

κομματικές παρατάξεις.» 

 Έχοντας κατά νου τις πιο πάνω εισηγήσεις, υποβάλλουμε σήμερα προς το κράτος 

τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Πώς και σε ποιο βαθμό έχει λάβει σοβαρά υπόψη το κράτος τις απόψεις της 

Κυπριακής Παιδοβουλής; 

 Πώς έχει αξιοποιήσει/εκμεταλλευτεί το κράτος την Κυπριακή Παιδοβουλή; 

 Πώς οι πολιτικές που αφορούν τα παιδιά έχουν μέχρι σήμερα ενσωματωθεί σε 

όλες τις κρατικές πολιτικές; 

 Κατά πόσο έχουν συμμετάσχει τα παιδιά στην εφαρμογή των όποιων πολιτικών 

και ειδικά της Σύστασης υπ’ αρ. 2013/112/ΕΕ και εάν ναι, με ποιο τρόπο και σε 

ποιο βαθμό ακούστηκαν οι απόψεις τους; 

 Κατά πόσο το κράτος σκέφτεται να προχωρήσει στη σύσταση της επιτροπής που 

εισηγηθήκαμε και που θα στελεχώνεται από παιδιά και θα υπάγεται στις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.  

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η Κυπριακή Παιδοβουλή την 25η  

Ιουνίου 2016, τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της προνοώντας για τη σύσταση 

ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με τα υπουργεία, 

τη Βουλή και κάθε φορέα που λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα 
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παιδιά και συναντάται μαζί τους όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο, ενώ ζητά να παρίσταται 

και να εκφέρει άποψη στις επιτροπές της Βουλής όταν συζητούνται θέματα που 

αφορούν στα παιδιά.  Μέσω αυτής της τροποποίησης έχει δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία 

στο κράτος να αποδείξει πως το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών στην Κύπρο 

διασφαλίζετα και από το ίδιο το Κράτος.  

Αξιοποίηση Χρηματικών Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κράτος  

 Το θέμα αυτό αναφέρεται στις πλείστες εκθέσεις της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού, αλλά παρ’ όλα αυτά δε γνωρίζουμε εάν και σε ποιο 

βαθμό έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για τα παιδιά 

και πώς αξιολογήθηκαν για την εφαρμογή της σύστασης για επένδυση στο παιδί.  

 Συγκεκριμένα, στην έκθεση που συντάχτηκε το 2013, ζητείται όπως το κράτος 

λάβει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δώσει έμφαση στην 

εκπαίδευση, την υγεία, την ισότητα των φύλων και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του 

παιδιού, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα κονδύλια που δίνονται από τα ταμεία της ΕΕ.  

Έτσι θα αναπτυχθεί και η κατάλληλη πολιτική για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά.  

Ζητούσαμε ακόμα να ‟εκμεταλλευτούμε” το ταμείο της ΕΕ για τους άπορους, ώστε να 

διασφαλίσουμε επαρκή διατροφή, πλήρη εκπαίδευση και ευκαιρίες στον αθλητισμό και 

την πολιτιστική ζωή γενικά σε όλα τα παιδιά, συμβάλλοντας και στη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και όλων των 

άλλων. 

 Η ίδια εισήγηση παρουσιάζεται και στις εκθέσεις του 2014 και του 2015. 

 Ζητούσαμε συγκεκριμένα:   

1. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλιών, ώστε τα παιδιά να επωφελούνται 

τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον τομέα της υγείας. 

2. Να υπάρξει αναγκαία πολιτική βούληση για παροχή δωρεάν προσχολικής 

εκπαίδευσης σε κάθε παιδί. 

3. Να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι φύλαξης παιδιών μέχρι τις 

απογευματινές ώρες για διευκόλυνση των γονέων που εργάζονται και 

χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για φύλαξη των παιδιών τους μετά τις 

σχολικές ώρες. 

 Επιπλέον, στην Έκθεση του 2015, εισηγηθήκαμε την τοποθέτηση Κοινωνικών 

Λειτουργών στα σχολεία, οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με όλους του μαθητές του 

σχολείου, έτσι ώστε να εντοπίζουν τις περιπτώσεις των παιδιών που χρειάζονται 
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πραγματικά τη βοήθεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και θα κάνουν τα 

απαραίτητα διαβήματα στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης της οποιασδήποτε 

οικογένειας που χρειάζεται στήριξη.  

 Τέλος, στην Έκθεση του 2015, ζητήσαμε όπως το παιδί αναφέρεται ξεχωριστά σε 

όλες τις στατιστικές και να υπάρχει σαφής καταγραφή των κονδυλίων που δαπανούνται 

ειδικά και αποκλειστικά για τα παιδιά.  Εισηγηθήκαμε τη δημιουργία ειδικών δεικτών για 

τα παιδιά, οι οποίοι να μην είναι μόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί και να γίνει η 

συμπερίληψη των παιδιών ως ηλικιακή κατηγορία στη στατιστική όλων των χωρών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο που να φαίνεται πόσα ξοδεύονται, όχι μόνο 

για τις οικογένειες, αλλά συγκεκριμένα για τις ανάγκες των παιδιών. 

 Παρόλο που η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ζωτικής σημασίας για 

τη διασφάλιση κατάλληλου βιοτικού επιπέδου σ’ όλα τα παιδιά, με λύπη διαπιστώνουμε 

ότι το κράτος έχει παραλείψει να μας ενημερώσει ως προς το κατά πόσο αυτά τα 

κονδύλια έχουν αξιοποιηθεί προς αυτό το σκοπό και με ποιο τρόπο, παρά το καθήκον 

λογοδοσίας του και προς εμάς, τους ‟μικρότερους πολίτες του”.  Τι άραγε εμποδίζει 

αυτή την ενημέρωση; 

 Έχοντας κατά νου τις πιο πάνω εισηγήσεις για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων, υποβάλλουμε σήμερα προς το κράτος τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Έχει το κράτος αξιοποιήσει τα χρηματικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά 

και συγκεκριμένα για επένδυση στα παιδιά;  Εάν ναι, πώς τα έχει αξιοποιήσει και 

σε ποιο βαθμό;  

 Έχει το κράτος υλοποιήσει τις συστάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση, την Υγεία, την Ισότητα των Φύλων και την Εφαρμογή των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού; 

 Έχουν δημιουργηθεί από το κράτος χώροι ‟φύλαξης παιδιών” μέχρι και τις 

απογευματινές ώρες; 

 Έχουν τοποθετηθεί Κοινωνικοί Λειτουργοί στα σχολεία κι αν όχι, γιατί;  

 Υπάρχει σαφής καταγραφή των κονδυλίων που δαπανώνται ειδικά και 

αποκλειστικά για τα παιδιά; 

 Έχουν δημιουργηθεί ειδικοί δείκτες για τα παιδιά, οι οποίοι να μην είναι μόνο 

ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί; 
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 Έχει γίνει συμπερίληψη των παιδιών ως ηλικιακής κατηγορίας στη στατιστική της 

Κυπριακής Δημοκρατίας με τρόπο που να φαίνεται πόσα ξοδεύονται, όχι μόνο για 

τις οικογένειες, αλλά συγκεκριμένα για τις ανάγκες των παιδιών, όπως παροχή 

τροφής, στέγης, ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης και εκπαίδευσης; 

 Θέλουμε να ελπίζουμε πως η φωνή της Κυπριακής Παιδοβουλής αυτή τη φορά θα 

ακουστεί και πως επιτέλους η Κυπριακή Παιδοβουλή θα ενημερώνεται ως προς την 

‟μοίρα” των παλαιότερων, αλλά και των μελλοντικών εισηγήσεών της και πως οι 

απαντήσεις που θα λάβουμε θα είναι σαφείς και ολοκληρωμένες για να επιτύχουμε την 

πραγματική συμμετοχή των παιδιών στη λήψη των αποφάσεων.  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές: 

Άντρη Παντούρα 

Αντωνία Κυριάκου 

Έλενα Γεωργίου 

Ελένη Σωκράτους 

Ελπίδα Στίγγα  

Μαρία Δέσποινα Στυλιανού 

Ναγιάνα Μετζαβοριάν 

Πλούταρχος Πολυδώρου 

Ραφαέλλα Οδυσσέως  

Χρίστος Μεταξάς 

Χρυσοβαλάντω Αυγουστή 

Χρυσόστομος Συρίμης 

Αναπληρωτές/Παρατηρητές: 

Αναστασία Στεφάνου 

Ανδρέας Στυλιανίδης 

Ανδρέας Χατζηκοφίνας 

Ανδριανή Αντωνίου 

Αντιγόνη Παυλίδου 

Γεώργιος Κυριάκου 

Δάφνη Τζιακούρη 

Δέσποινα Βασιλείου 

Δημήτρης Σταύρου 
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Μαρία Αριστείδου 

Μαρίζα Χρίστου 

Ραφαέλλα Τσιόλου 

Φωτεινή Καραμήτσιου 

Συντονιστές: 

Δήμητρα Κωνσταντίνου 

Αντωνία Αργυρού 

Αφροδίτη Ευαγγέλου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να ευχαριστήσω τον Χρυσόστομο Συρίμη.   

 Να μπούμε τώρα στη διαδικασία.  Υπάρχουν απόψεις πάνω στο θέμα;  Βέβαια 

στην έκθεση έχουν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν 

οι αρμόδιοι.  Θα δούμε πώς εμείς οι βουλευτές στην πορεία αξιοποιούμε αυτά τα 

ερωτήματα, για να τα υποβάλουμε και εμείς προς το κράτος.   

 Μάλιστα. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά θυμούμαι και σε άλλες συναντήσεις μας ότι η πρόταση για τη δημιουργία της 

επιτροπής που έχετε αναφέρει με παιδιά με εμπειρία το λέγαμε και σε άλλες 

συναντήσεις ότι θέλουμε να δίδουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, όπως εμείς 

αρχίσαμε ως παιδοβουλευτές, ίσως κάποιοι από το μηδέν, ίσως κάποιοι με μια 

εμπειρία, θεωρώ ότι είναι καλά να δίδουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, παρά να λέμε 

παιδιά με εμπειρία.  Να μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την επιτροπή ή σε 

οτιδήποτε άλλο σώμα όλα τα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Άλλος. 

 Παρακαλώ, λέτε και το όνομά σας.  Εσείς η πρώτη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Τούτο που ήθελα εγώ να πω είναι στη σελίδα 5 πάνω στο 3.  Γράφει «να 

δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι φύλαξης παιδιών μέχρι τις απογευματινές ώρες».  

Τούτο που έχω να πω είναι ότι τούτο το πράγμα ήδη υπάρχει.  Υπάρχει στα δημοτικά 

σχολεία και είναι μέχρι τις 4.00 νομίζω, μένουν κάποιοι δασκάλοι και κάνουν το 
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απογευματινό σχολείο.  Υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία, τουλάχιστον στη Λευκωσία.  

Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να είναι και στις άλλες επαρχίες.  Θεωρώ ότι κάτι το οποίο ήδη 

υπάρχει δεν είναι απαραίτητο να μπει στην έκθεση, γιατί εμείς δαμαί καταγράφουμε τα 

πράγματα τα οποία ζητούμε να γίνουν.  Νομίζω ότι δεν είναι αναγκαίο, γιατί υπάρχει 

ήδη τωρά, δεν ξέρω αν εννοείτε για Γυμνάσια ή Λύκεια, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται ένας 

μαθητής γυμνασίου ή λυκείου φύλαξη για τις απογευματινές ώρες.  Άρα, για το δημοτικό 

υπάρχει ήδη τούτο το πράγμα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

 Άλλος που θέλει να συμπληρώσει; 

 Παρακαλώ το όνομά σας; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Κασσάνδρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αν γίνεται να σηκώνεστε από τη θέση σας για να σας βλέπουν. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εγώ να προσθέσω κάτι στη σελίδα 4.  Ως προς τη εισήγηση που είχαμε κάμει που 

πολύ σωστά διατυπώθηκε από την επαρχία Λεμεσού, να τονίσω βασικά ότι όταν λέμε 

σε στενή συνεργασία με τα υπουργεία, όχι μόνο για π.χ. Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού που έχει άμεση σχέση με τα παιδιά, αλλά και γενικότερα με άλλα υπουργεία 

τα οποία μπορεί να μην υπήρχε μια άμεση σύνδεση, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, θέματα τα 

οποία σιγά, σιγά με το να εντάσσονται τα παιδιά σε υπουργεία, σε τόπους που είναι τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, θα βοηθήσει και το ίδιο το παιδί που θα συμμετάσχει σε 

αυτή την ομάδα να αναπτυχθεί ως άνθρωπος.  Απλά να τονίσω το ότι δεν είναι μόνο για 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Άλλος. 

 Παρακαλώ, ο Χρυσόστομος. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 
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 Θα ήθελα να πάρω το λόγο εκ μέρους της επαρχίας μου για να απαντήσω στις 

παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν από προηγούμενους συναδέλφους.  Κατ’ αρχήν η 

συνάδελφος από την Αμμόχωστο, αν δεν κάμνω λάθος.  Εκείνο που αναφέρατε η 

συμμετοχή σε τούτη την επιτροπή να μη γίνεται μόνο από παιδιά με εμπειρία, αλλά να 

δοθεί η ευκαιρία και σε άλλα παιδιά να συμμετέχουν.  Συμφωνώ απόλυτα.  Μπορεί να 

γίνεται ένα κατάλληλο training τέλος πάντων στα παιδιά για να αποκτήσουν την 

εμπειρία, να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις για να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 

τέλος πάντων.  Μπορεί να γίνει μία διαμόρφωση στην εισήγησή μας, συμφωνώ μαζί 

σου, αλλά εντάξει νομίζω ότι από τη στιγμή που θα καταφέρουμε την υλοποίηση τούτης 

της εισήγησης, ότι είναι τα τελευταία πράγματα που θα δούμε. 

 Όσο για εκείνο που είπε η Κυριακή, αν δεν κάμνω λάθος, δεν ξέρω αν τούτοι οι 

χώροι φύλαξης υπάρχουν σε όλες τις επαρχίες ή και εάν υπάρχουν σε όλες τις 

επαρχίες, αν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχουν τα ολοήμερα σχολεία, αντιλαμβάνομαι, όπου ναι, τα παιδιά μένουν και 

το απόγευμα.  Όμως δεν υπάρχουν σε όλη την Κύπρο ολοήμερα σχολεία.  Όπως και 

υπάρχουν τα νηπιαγωγεία ή αρκετά σχολεία έχουν παιδικές λέσχες απ’ ό,τι θυμούμαι, 

απ’ όσα ξέρω, τα οποία συνήθως λειτουργούν οι συνδέσμοι γονέων.  Αυτό είναι 

διαφορετικό από το να υπάρχει οργανωμένο από πλευράς κράτους σχολείο για τη 

φροντίδα και τη φύλαξη παιδιών μέχρι τις απογευματινές ώρες και κυρίως μιλούμε και 

για τα παιδιά των νηπιαγωγείων αντιλαμβάνομαι, που σίγουρα θέλουν φύλαξη, και που 

υπάρχουν νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί που δε λειτουργούν απογεύματα.  

Λειτουργούν συνήθως μέχρι τις 1.00 οι κρατικοί παιδοκομικοί σταθμοί.   

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Άρα υπάρχει ως ένα βαθμό με την καλή θέληση τέλος πάντων κάποιων 

συνδέσμων γονέων ή κάποιων άλλων  συνδέσμων, αλλά θα ήταν καλό τέλος πάντων 

τούτο που εισηγούμαστε συγκεκριμένα να εφαρμοστεί, το κράτος κάπως να αναγκάζει 

σε εισαγωγικά να δημιουργηθεί τούτη η φύλαξη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να οργανώσει τούτη τη δομή φύλαξης παιδιών και τις υπηρεσίες στη γενικότητά 

του και εκεί όπου λειτουργά το ολοήμερο σχολείο.   

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ: 
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(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Και το τελευταίο για τούτο που είπε η Κασσάνδρα προηγουμένως για την 

επιτροπή στην οποία αναφερθήκαμε και μάλιστα τροποποιήσαμε τον κανονισμό 

λειτουργίας μας για να καταφέρουμε τη σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής.  

Συμφωνώ με την Κασσάνδρα.  Φυσικά η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας θα είναι 

με όλα τα υπουργεία, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο το σχολείο.  Δεν πάμε μόνο στο 

σχολείο και μετά τελειώνουμε.  Άρα, νομίζω οι απόψεις μας και οι γνώμες μας πρέπει 

να εισακούγονται από όλα τα υπουργεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.   

 Με τις απαντήσεις ή/και τα σχόλια του Χρυσόστομου ή τις επεξηγήσεις του 

θέματος έχουν καλυφθεί; Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή σχόλια; 

 Όχι.  Προχωρούμε στην ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μηδέν. 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Νομίζω έχει ένα αγόρι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

  Δεν είναι μυστική η ψηφοφορία, αλλά από την άλλη όποιος δε θέλει να ψηφίσει 

είναι δικαίωμά του επίσης.   

 Θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.   

 Η έκθεση εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στο έκτο θέμα που είναι η Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα 

Αμμοχώστου, επίσης με τον ίδιο τίτλο «Aξιολόγηση των Εισηγήσεων της ΕΚΟ 
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Αμμοχώστου του 2011-2015».  Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να καταθέσει και να παρουσιάσει την έκθεση. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε ουσιαστικά τις προτάσεις μας, ούτως ώστε να μην 

είναι χρονοβόρα η διαδικασία της υποβολής της έκθεσής μας και να μην ξεφεύγουμε 

από το θέμα.   

 Η Κυπριακή Παιδοβουλή, από το 2000, ετοιμάζει κάθε χρόνο εκθέσεις που 

περιλαμβάνουν  διαπιστώσεις αλλά και εισηγήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τα 

παιδιά και τα δικαιώματά τους.  Μελετώντας τις εκθέσεις των Παιδοβουλευτών της 

επαρχίας Αμμοχώστου των τελευταίων 5 ετών, από το 2011 μέχρι το 2015, 

διαπιστώσαμε ότι κάποια αιτήματα και εισηγήσεις των Παιδοβουλευτών υλοποιήθηκαν 

σε ικανοποιητικό βαθμό από το κράτος.  Όμως, υπάρχουν και αρκετά άλλα που δεν 

εφαρμόστηκαν και τα θεωρούμε πολύ σημαντικά.  Στην παρούσα έκθεση, νιώσαμε την 

ανάγκη να καταθέσουμε μερικές διαπιστώσεις, αλλά και να επαναφέρουμε δύο 

σημαντικές εισηγήσεις των προηγούμενων ετών και να τις καταθέσουμε ξανά μιας και 

τις θεωρούμε πολύ σημαντικές και απαραίτητες ως προς την ανάληψη δράσης από 

μέρους του κράτους.  

 Αξιολογώντας τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών, καταλήξαμε σε 

συγκεκριμένες διαπιστώσεις όσον αφορά τον τομέα της υγείας, οι οποίες προτάθηκαν 

από τις προηγούμενες θητείες των Παιδοβουλευτών και εφαρμόστηκαν μέσα από την 

πάροδο του χρόνου.  Αρχικά, παρατηρήσαμε ότι ο αριθμός των εμβολίων στα σχολεία 

έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.  Ταυτόχρονα, η 

επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής έχει 

εντατικοποιηθεί για τη σωστή και έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων 

προβλημάτων που μαστίζουν την παιδική και εφηβική ηλικία.  Αξιοσημείωτο είναι και το 

γεγονός ότι το κράτος παρέχει τη δυνατότητα αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, με 

στόχο την αποσυμφόρηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Το γεγονός αυτό έχει 

οδηγήσει σε μια ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι την εφαρμογή του 

ΓΕ.Σ.Υ.  Σημαντική ακόμη είναι και η προσπάθεια που έγινε στα σχολεία όσον αφορά 
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την προσφορά συσσιτίου σε παιδιά που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό 

πρόγευμα.   

 Ένα όμως από τα θέματα στον τομέα της υγείας που απασχολεί τη σημερινή 

κοινωνία και τα παιδιά της και το οποίο είχε σημειωθεί και προταθεί ως σημαντικό από 

τις προηγούμενες θητείες των Παιδοβουλευτών δεν εισακούστηκε στον αναμενόμενο 

βαθμό.  Αυτό είναι η ενημέρωση και η πρόληψη για την αντιμετώπιση διαφόρων 

ασθενειών.  Για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία μόνο 

μέσω του μαθήματος της Βιολογίας να ενημερωθούν για το AIDS, για τη νευρική 

ανορεξία και για διάφορες εξαρτήσεις.  Αυτό όμως δεν καλύπτει την πλειοψηφία των 

μαθητών, αφού λίγοι είναι αυτοί που παρακολουθούν αυτό το μάθημα.  Έτσι, η διάδοση 

των πληροφοριών στα παιδιά είναι περιορισμένη.  Σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα, σε 

αρκετά ιδιωτικά σχολεία, θέματα όπως τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, οι 

διατροφικές διαταραχές και άλλες ασθένειες θίγονται μέσω μονόωρου εβδομαδιαίου 

μαθήματος που αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση των παιδιών, μέσα από το διάλογο 

και τη συζήτηση μεταξύ μαθητή και καθηγητή.  Έτσι οι μαθητές έχουν μια πιο σφαιρική 

εικόνα και γίνονται κατάλληλα καταρτισμένοι για να μπορούν να προλαμβάνουν ή να 

αντιμετωπίζουν καλύτερα τα προβλήματα και τις ασθένειες που παρουσιάζονται.  Γι’ 

αυτό σε αυτή την έκθεση προτείνουμε την εφαρμογή ενός παρόμοιου μαθήματος στο 

δημόσιο τομέα ή να παρέχονται διαλέξεις/σεμινάρια στους μαθητές από ειδικούς.  

 Η δεύτερη πρόταση που θέλουμε να καταθέσουμε ξανά, μιας και προτάθηκε από 

τις προηγούμενες θητείες των Παιδοβουλευτών και θεωρούμε ότι δεν εισακούστηκε στο 

βαθμό που έπρεπε από το κράτος, δεν αφορά τον τομέα της υγείας, αλλά το μέλλον 

μας.  Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.  Το θέμα 

που είχαμε να θίξουμε πέρσι η έβδομη θητεία στην έκθεσή μας του 2015.  Αυτό ως 

διευκρίνιση.  Η ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με το πιο πάνω θέμα είναι πολύ 

σημαντική.  Επιμένουμε στη θέση μας για το διορισμό εξειδικευμένου προσωπικού, 

όπως για παράδειγμα περισσότερων συμβούλων, ούτως ώστε να διευκολύνεται η 

ενημέρωση των μαθητών και να μειώνεται ο φόρτος εργασίας των συμβούλων.  

Επιπρόσθετα, είναι καλό να παρέχονται στους μαθητές τακτικά δωρεάν σεμινάρια από 

το σχολείο, μέσω των οποίων θα ενημερώνονται για διάφορα καινούρια ή παρόντα 

επαγγέλματα, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν τι θα ακολουθήσουν, σε συνδυασμό 

με τα ταλέντα τους, αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
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 Συνοψίζοντας και κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η Βουλή και το κράτος λαμβάνει εν 

μέρει υπόψη τα αιτήματα και τις εισηγήσεις των Παιδοβουλευτών, όμως πιστεύουμε ότι 

χρειάζεται μια πιο συστηματική και πιο σοβαρή μελέτη των θεμάτων και εισηγήσεων 

που προτείνουν τα παιδιά από την πολιτεία και το κράτος.  Τα παιδιά είναι αυτά που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις στρατηγικές, μεταρρυθμίσεις και αποφάσεις και είναι 

αυτά που ζουν από πρώτο χέρι την καθημερινότητά τους και τα προβλήματα που 

απορρέουν από αυτή.  Θα θέλαμε λοιπόν και ευχόμαστε να εφαρμοστούν τα δύο πιο 

πάνω αιτήματα/εισηγήσεις που ως παιδιά θεωρούμε σημαντικά. 

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

Αναστασία Κωνσταντίνου 

Γιώργος Πέτρου 

Ελένη Μακρίδη 

Ιωάννης Φαλλάδος 

Κυριακή Αθανασίου 

Κυριάκος Τρισόκκας 

Παναγιώτης Καυκαρκού 

Στάλω Λίλη 

Σπύρος Σπαρτιάτης 

Στυλιανός Κίττος 

Χριστίνα Κυριάκου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: 

Άρτεμις Ριαλά 

Χριστίνα Σωφρονίου 

Κωνσταντίνα Ιακώβου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε, αγαπητή Στάλω, για την παρουσίαση της έκθεσης της ΕΚΟ 

Αμμοχώστου. 

 Υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις;   

 Να ξεκινήσουμε από τη δεύτερη σειρά τώρα, που δεν έχουν ξαναμιλήσει. 

 Η πρώτη εδώ.  Το όνομά σας. 

ΑΝΝΑ ΚΥΘΡΕΩΤΟΥ:  

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι εκεί που λέτε ότι στα ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν 

θέματα όπως τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ότι υπάρχει μία φορά τη βδομάδα 

ένα μάθημα, αυτό στα ιδιωτικά σχολεία της Λευκωσίας δεν ισχύει, δεν ξέρω αν στις 

άλλες επαρχίες ισχύει.  Ίσως να πρέπει να τροποποιηθεί αυτό το κομμάτι της έκθεσης.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η διπλανή. 

ΕΛΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά στη δεύτερη σελίδα, εκεί που λέτε για την υγεία, απλά ήθελα να τονίσω ότι 

η ενημέρωση και η πρόληψη της αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών πρέπει να γίνεται 

από το δημοτικό, συγκεκριμένα στις πιο μεγάλες τάξεις, στην Πέμπτη και στην Έκτη 

Δημοτικού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Πάμε από την αρχή, εσείς. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Τούτο που ήθελα να πω και εγώ για το θέμα της υγείας στη δεύτερη σελίδα, όπως 

είπαν και οι υπόλοιποι, τούτα τα πράγματα υπάρχουν.  Δεν ξέρω, αλλά εμένα στο 

δημοτικό μου έγινε και στην Πέμπτη Δημοτικού και στην Έκτη Δημοτικού και επίσης 

όπως είναι γνωστό σε όλους και δε νομίζω να συμβαίνει μόνο στα σχολεία της 

Λευκωσίας, στην Πρώτη Γυμνασίου και στην Τρίτη Γυμνασίου που υπάρχει το μάθημα 

της Βιολογίας, το οποίο είναι αναγκαστικό, άρα είναι όλοι οι μαθητές, δεν είναι όπως το 

Λύκειο που πρέπει να το διαλέξεις, αναφέρεται ειδικά νομίζω στην Τρίτη Γυμνασίου, αν 

δεν είμαι λάθος, έχει ειδικά κεφάλαιο για το AIDS, κεφάλαιο ειδικά για την ανορεξία, 

κεφάλαιο για διάφορα τέτοια πράγματα.  Άρα, εδώ πάλι είναι καλό να υπάρχει μια τέτοια 

περίοδος, αλλά ας μην ισοπεδώνουμε.  Γιατί με τούτη την παράγραφο ισοπεδώνουμε 

ότι δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση και είναι σαν να το ισοπεδώνουμε τελείως, ενώ 

εγώ ξέρω ότι υπάρχει και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.  Τώρα αν δε γίνεται 

κατάλληλα, το ότι το κάμνουν απλά καθηγητές, δεν έχουν κάποιο κατάλληλο 

εξειδικευμένο προσωπικό, τούτο να το δεχθώ, αλλά η ενημέρωση γίνεται.  Τώρα το πώς 

είναι άλλη κουβέντα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Σωστό να γίνεται ενημέρωση, αλλά και με τους κατάλληλους καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς, όπως το έχετε πει, ή ειδικούς. 

 Εσείς. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Εγώ να διευκρινίσω μαζί με τους υπόλοιπους ότι μέσα από το μάθημα της 

Βιολογίας γίνεται μια μικρή αναφορά, τουλάχιστον εμείς στην Πάφο, γίνεται μόνο μια 

μικρή αναφορά στην Τρίτη Γυμνασίου μέσα στη Βιολογία και η υπόλοιπη ενημέρωση 

γίνεται με σεμινάρια που γίνονται από την ιατρό του σχολείου ή από κάποιο άλλο ειδικό 

που έρχεται να κάμει κάποιο σεμινάριο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Όσα παιδιά θέλουν όμως μπορούν να τα παρακολουθήσουν.  Ή είναι 

υποχρεωτικά; 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Είναι υποχρεωτικό να τα παρακολουθήσουν όλοι και συγκεκριμένα γίνονται 

κάποια σεμινάρια από κάποιο ειδικό που τον στέλλει το υπουργείο, δε γίνεται από 

κάποιο άλλο.  Και μια μικρή αναφορά μέσα στο μάθημα της Βιολογίας.  Δεν υπάρχει 

κάτι παραπάνω το οποίο να διευκρινίζει συγκεκριμένα αυτές τις ασθένειες.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ο νεαρός, ο πρώτος. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θα ήθελα να προτείνω μια προσθήκη στην έκθεση, εάν συμφωνούν και οι 

συνάδελφοι παιδοβουλευτές.  Στη σελίδα 2, εκεί που λέει για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, θα ήθελα να προσθέσω ότι η εβδομάδα εργασίας έχει καταργηθεί 

λόγω του ότι πολλοί μαθητές πήγαιναν στη βδομάδα εργασίας και καθόντουσαν σπίτι 

τους και για διάφορους λόγους σταμάτησε αυτή η εβδομάδα εργασίας.  Πιστεύω ότι 

είναι κάτι πολύ σημαντικό για να γνωρίσουν οι νέοι το τι θέλουν να ακολουθήσουν και 

να δουν ποιο είναι το περιβάλλον της εργασίας που θέλουν να ακολουθήσουν και 
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πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ξανά τούτη η εβδομάδα εργασίας, να 

επαναλειτουργήσει, απλά με κάποιες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά για 

να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην ξεφεύγουν οι μαθητές να κάθονται σπίτι 

τους. 

ΠΡΟΡΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ.  

 Η νεαρή. 

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όπως αναφέρατε και συζητήσαμε προηγουμένως για τα θέματα της ενημέρωσης 

για την υγεία και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αυτό που αναφέρεται ή 

μαθήματα ή σεμινάρια στους μαθητές από ειδικούς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται 

μαθήματα συστηματικά, όπως όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, έτσι ώστε να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από τους μαθητές, γιατί εάν υπάρχουν μόνο σεμινάρια, απλά θα το 

βλέπουν ως κάτι για να χάσουν την ώρα τους.  Ενώ αν υπάρχουν και σεμινάρια μέσα 

σε αυτά τα μαθήματα, απλά θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το μάθημα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστώ. 

 Η Κασσάνδρα. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ την επαρχία Αμμοχώστου γιατί ήταν εξαιρετική 

η έκθεσή τους.  Αρχικά να αναφέρω, όπως είπαμε και στην έκθεσή μας ότι το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις μας ως 

προς τη νέα στρατηγική που ετοιμάζει, όπου είναι διατεθειμένο και σκοπεύει να 

συμπεριλάβει μαθήματα ή τρόπους όπου να υπάρχει πρόληψη και να ενημερώνονται οι 

μαθητές για την πρόληψη σε αυτά τα θέματα.   

 Θέλω να διαφωνήσω λίγο με την Κυριακή, γιατί παρόλο που μπορεί σε κάποια 

σχολεία να υπάρχουν, δεν είναι απόλυτο, δεν είναι σε όλα τα σχολεία και είναι κάτι 

ιδιαίτερα σημαντικό το οποίο δεν υπάρχει περιθώριο για να μη συμβαίνει. 

 Τέλος η ερώτησή μου είναι στη σελίδα 1, στη δεύτερη παράγραφο, 3η γραμμή 

περίπου, λέτε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των εμβολίων και μετά κάτι για τα κρατικά 
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νοσηλευτήρια.  Τούτα τα στοιχεία που γράφει σε τούτη την παράγραφο από πού τα 

αποκομίσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Άλλη;  Και μετά να σχολιάσει η Αμμόχωστος. 

 Ο Χρυσόστομος ο Συρίμης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ήθελα να αναφέρω και εγώ κάτι παρόμοιο με τούτο που είπε η Κασσάνδρα. 

Βασικά είδα ότι παρουσιάζετε λίγο την αντιμετώπιση του κράτους, της Βουλής γενικά ότι 

αντιμετώπισαν τις εισηγήσεις σας, παρουσιάζεται με ένα πολύ θετικό τρόπο, εννοώ ότι 

είχατε απαντήσεις και ότι πράγματι έγιναν πράγματα, κάτι που δεν ξέρω, μέχρι στιγμής, 

από τις δύο επαρχίες που προηγήθηκαν, δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση. 

 Πραγματικά νομίζετε ότι εισακούστηκαν οι εισηγήσεις σας και πάνω σε τούτο που 

είπε η Κασσάνδρα, για τα εμβόλια ότι ήταν ένα πράγμα που βάλατε ότι καταφέρατε 

μέχρι στιγμής, καταφέραμε ως θεσμός.  Πραγματικά νομίζετε ότι ήταν μία εισήγηση που 

εισακούστηκε ή προϋπήρχε και πιθανόν να μην είχε περιπέσει στην αντίληψή σας;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.   

 Άλλη παρατήρηση;  Ναι. 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ: 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ελένη Χαρίτωνος από ΕΚΟ Λευκωσίας.  Απλά μια διευκρίνιση.  Πριν ειπώθηκε ότι 

πάλι για το θέμα της υγείας, για την ενημέρωση, στον ιδιωτικό τομέα να προσθέσω στην 

Άννα ότι δεν ισχύει τούτο το πράγμα και αν στα δημόσια σχολεία υπάρχουν μέσα στα 

κεφάλαια της διδασκαλίας των μαθημάτων στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη, στα ιδιωτικά δεν 

υπάρχει τούτο το πράγμα, ούτε στα κεφάλαια, εξαρτάται από τον καθηγητή αν θα 

αναφέρει κάτι, αν θα ενημερώσει τους μαθητές για τις συγκεκριμένες ασθένειες, γι’ αυτό 

αν μπορεί να τροποποιηθεί το μικρό κομματάκι, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Το λόγο έχει η Στάλω. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 
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(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Να τις κάνω λίγο grouped για να απαντήσουμε γρήγορα.  Όσον αφορά εκείνο που 

είπε η Κυριακή μαζί σε συνδυασμό…  Δήμητρα το όνομά σου;  Και γενικά ότι είχε 

αναφορά για τον κανόνα, το θέμα που θίξατε, δεν μπορούμε να γενικοποιούμε κάποια 

πράγματα γιατί όπως είπε η Κασσάνδρα, δεν εφαρμόζεται παντού.  Καταλαβαίνω ότι 

είναι πιο δύσκολο να το αντιληφθείτε γιατί είσαστε πιο κοντά στους θεσμούς, βλέπετε 

πιο πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία πραγματοποιούνται, απλά εμείς λίγο στον πιο 

έξω κύκλο, δεν βλέπουμε το ίδιο, την ίδια αντιμετώπιση.   

 Επίσης όσον αφορά τα κεφάλαια που είπατε, ότι υπάρχουν ενταγμένα στην ύλη 

του σχολείου, πάρα πολύ μικρή αναφορά και συνήθως οι καθηγητές πηγαίνουν στο 

επόμενο κεφάλαιο, θεωρούν ότι δεν είναι ουσιαστική ενημέρωση, εντάξει, ξέρουμε το, 

κάνουμε τυπικά και κάποια συνέδρια για την ενημέρωση, αλλά δεν είναι εκτενέστερη η 

ενημέρωσή μας σχετικά με τα θέματα.  Και εκείνο που είπες, δεν είπαμε κάπου ότι δεν 

γίνεται καθόλου, απλά είπαμε ότι δεν γίνεται επαρκής επειδή…  Τούτα ήθελα να πω. 

 Όσον αφορά την Άννα για την ΕΚΟ Λευκωσίας και την Ελένη, δεχόμαστε την 

τροποποίηση, πολύ σωστό εκείνο που είπες, απλά το ιδιωτικό που λειτουργεί στην 

επαρχία μας, που είναι το “Ξένιον”, παρέχει τούτο το facility να ξέρουν, να έχουν 

μονόωρο μάθημα για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και γενικά για τις ασθένειες 

που κυκλοφορούν. 

 Για τον Στέφανο, πολύ σωστή η τοποθέτησή σου, να το εντάξουμε στην έκθεσή 

μας.  Η εβδομάδα εργασίας είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει, είναι όντως αναγκαίο, δεν 

μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα και να μην παρέχουμε τούτη την άνεση, τέλος 

πάντων, στους μαθητές.   

 Για τον Χρυσόστομο, βασικά ως Κυπριακή Παιδοβουλή, βρισκόμαστε εδώ όχι 

μόνο για να κατακρίνουμε συμπεριφορές και ξέρω γω, απλά και να βοηθήσουμε να 

υλοποιηθούν κάποια πράγματα.  Άμα δηλώνουμε συνέχεια δυσαρεστημένοι, χωρίς να 

λέω ότι πρέπει να δεχόμαστε όσα μας λένε, επικρατεί κλίμα μεταξύ των δύο γενεών, 

πώς μπορώ άλλως να σου το πω;  Που είναι σαν την πάλη.  Συγκεκριμένα για ποιο 

θέμα όμως είπες ότι δεν είχαμε απάντηση;  Να μου απαντήσεις σε λίγο επειδή θα πω 

και για την Κασσάνδρα.   

 Τα στοιχεία για την περίθαλψη τα πιάσαμε, είδαμε στατιστικά με την πάροδο του 

χρόνου στα σχολεία, παραπάνω της επαρχίας Αμμοχώστου, ότι η ανταπόκριση για τα 
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εμβόλια που παρέχονται στους μαθητές από το κράτος ήταν πιο πολλή.  Ξεκίνησαν, 

τέλος πάντων, να παρέχουν πιο πολλές ευκαιρίες για την περίθαλψη.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Τώρα, είναι κατανοητές οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν από διάφορους 

παιδοβουλευτές και που γίνονται αποδεκτές από την ΕΚΟ Αμμοχώστου;  Έχουν γίνει 

κατανοητές ότι θα συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις.  Ίσως τη διατύπωση, 

μπορείτε και μετά να τη δώσετε, την ακριβή διατύπωση για να έχουμε το σωστό κείμενο.   

 Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι.  Επειδή είχε αναφερθεί από την ΕΚΟ Λευκωσίας ότι 

σας έχει δοθεί η εθνική στρατηγική για την υγεία των παιδιών, νομίζω ότι είναι 

σημαντική παράμετρος να την αξιοποιήσετε μελετώντας την, εάν περιλαμβάνουν όλα 

όσα αναφέρατε και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και άλλα θέματα, όπως 

είναι η σεξουαλική αγωγή που δεν έγινε αναφορά, ενδεχομένως να αφορά άλλη 

επαρχιακή επιτροπή, οπότε ίσως να θιχτεί μετά.   

 Παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Κυριακή Πανταζή από ΕΚΟ Λευκωσίας.  Εκείνο που ήθελα να προσθέσω στην 

απάντηση που μου έδωσες και να το συνδέσω με το σημείο που είπε ο Χρυσόστομος 

που συμφωνώ μαζί του γιατί έρχεστε και σε εκείνο που είπε ο Χρυσόστομος, εξωραΐζετε 

τα πράγματα, κάνετε τα να φαίνονται ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά.  Και μετά έρχεστε 

στο θέμα της ενημέρωσης για τα νοσήματα και ξέρω γω, και κάνετε το αντίθετο, ότι δεν 

υπάρχει…  Κάνετε τα πράγματα πάρα πολύ τραγικά.  Άρα εγώ εδώ βρίσκω μια 

αντίθεση σε εκείνο που είπες ότι δεν πρέπει να παραπονιόμαστε μόνο, αλλά να 

βρίσκουμε και τα θετικά.  Και εγώ συμφωνώ.  Είστε όντως σίγουροι ότι εκείνα που 

είπατε, που λέει και ο Χρυσόστομος ότι όντως έγιναν ή υπήρχαν από πριν και απλά δεν 

είχαν περιπέσει στην αντίληψή σας;  Ναι, βασικά τούτο, και δε θέλω εγώ να έρθω να τα 

εξωραΐσω στην παράγραφό σας, αλλά τούτο που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπάρχει 

και όπως ακούσατε, στη Λευκωσία οι μισοί είπαν ότι ναι, υπάρχει, οι άλλοι μισοί όχι.  

Στην Πάφο είπαν ότι υπάρχει.  Τούτο σημαίνει ότι ο θεσμός υπάρχει, αλλά δεν 

υλοποιείται.  Άρα νομίζω να κάνουμε τούτη την παράγραφο όχι για το αν υπάρχει ή αν 

δεν υπάρχει, αλλά το αν υλοποιείται.   
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 Συγκεκριμένα λέτε ότι δεν εισακούστηκε στον αναμενόμενο βαθμό και μετά λέτε για 

τι πράγμα.  Εδώ όμως αναφέρετε ότι δεν υπάρχει, εγώ νομίζω «Δεν εισακούστηκε για 

υλοποίηση» να βάλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εάν υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα, αν υπάρχει στην ύλη, απλά δεν 

υλοποιείται… 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Υπάρχει, είμαι σίγουρη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 …δεν εφαρμόζεται, είναι δύο διαφορετικά.  Είμαι σίγουρη ότι πρέπει να υπάρχει 

και υπάρχει φαίνεται θέμα στην εφαρμογή, στην υλοποίηση αυτού του θέματος.   

 Παρακαλώ στο βάθος. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Βασικά εγώ ήθελα να αναφερθώ σε τούτο που είπε πριν ο Στέφανος από την ΕΚΟ 

Λευκωσίας για την κατάργηση της εβδομάδας εργασίας.  Βασικά, υποτίθεται οι εκθέσεις 

που κάναμε τώρα είναι για να πούμε τι δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια που ζητήσαμε 

να γίνει.  Η εβδομάδα εργασίας δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο την αναφέραμε τώρα, 

αφού υποτίθεται καταργήθηκε, ζητήσαμε να γίνει και δεν έγινε;  Είναι τούτη η απορία 

μου εμένα και επειδή συμφώνησε και η επαρχία Αμμοχώστου, εννοώ δεν είναι κάτι που 

ζητήσαμε να το ξαναφέρουμε από τη στιγμή που καταργήθηκε και δεν έγινε.  Είναι κάτι 

έξτρα που δε νομίζω να κολλά στην έκθεση.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κάποιος άλλος ήθελε κάτι, για να κλείσουμε τα θέματα;   

 Παρακαλώ. 

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

   Κύπρος Κατσιάμης από ΕΚΟ Λευκωσίας.  Εγώ εκείνο που ήθελα να προσθέσω 

είναι ότι εκείνο που λέτε για τα στατιστικά και που βρήκατε, ότι στην έκθεσή μας εμάς, 
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είπαμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά για τα παιδιά και εντάξει, αυτό είναι λίγο 

παράξενο γιατί έχετε συγκεκριμένες στατιστικές… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Είναι διαπιστωμένο ότι ως Κύπρος δεν έχουμε στις αναλύσεις των στατιστικών 

μας… 

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι, ότι ας πούμε υπάρχει στατιστική διαφορετική για τα εμβόλια στα παιδιά και 

δείχνει ότι αυξήθηκαν;  Τούτο είναι που θέλω να ρωτήσω.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Γενικά δεν υπάρχουν στατιστικές που να επικεντρώνονται στα παιδιά.  Μπορεί οι 

στατιστικές μας να διαχωρίζονται στο φύλο, στη μορφωτική ηλικία και στους κυρίως 

ενήλικες εργαζόμενους σε τούτες τις ηλικίες.  Έτσι, ειδικά για τα παιδιά είναι ένα αίτημα 

που έχει και η ΠΣΕΠΕΠ, αλλά και άλλοι θεσμοί για το θέμα.   

 Τώρα έχουμε μεταπηδήσει από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς να κλείνουμε τα 

προηγούμενα και θα ήθελα να βάλουμε μια σειρά για να τα κλείσουμε. 

 Σε σχέση με το θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων και των σεξουαλικά 

μεταδιδομένων νοσημάτων και γενικά των θεμάτων υγείας, φαίνεται ότι υπάρχει στην 

ύλη, υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα, ενδεχομένως, καταλαβαίνω από τις 

διαπιστώσεις ότι δεν εφαρμόζεται στον ίδιο βαθμό ίσως σε όλες τις επαρχίες ή σε όλα 

τα σχολεία.  Άρα αυτό που συμφωνούμε όλοι για να περιληφθεί στην έκθεση της 

Αμμοχώστου είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται όλες οι πρόνοιες 

στα αναλυτικά προγράμματα που αφορούν τα θέματα υγείας, ας μην το περιορίσουμε 

μόνο στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.  Συμφωνούμε;  Θέλετε να ψηφίσουμε 

πάνω στο θέμα για να το κλείσουμε τούτο να μην ξαναπάμε πίσω ή υπάρχει άλλο 

σχόλιο που αφορά τούτο το θέμα;   

 Αν δεν υπάρχει ψηφίζουμε για τούτη…  Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Μαρίνα Οικονομίδη ΕΚΟ Λευκωσίας.  Πιστεύω ότι δεν είναι αρκετό απλά να 

μπαίνει αυτό το μάθημα μέσα σε άλλα μαθήματα.  Πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί 

ένα καινούργιο μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Έτσι είναι στην έκθεση. 

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Επειδή είπατε ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτό που γίνεται, αλλά πιο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να εφαρμόζεται τι προνοείται γιατί απ’ ό,τι έχω καταλάβει, σε κάποιες επαρχίες 

γίνεται, σε κάποιες επαρχίες δεν γίνεται.   

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Άρα δεν προνοείται.  Δεν προνοείται να έχει ξεχωριστό μάθημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Το τοποθετεί όμως η Αμμόχωστος.   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Δεν είπαμε ότι θα το καταργήσουμε. 

ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Α, εντάξει, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Ονομάζομαι Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, είμαι από την επαρχία Πάφου.  Θα 

διαφωνήσω με τη συνάδελφο παιδοβουλευτή από την επαρχία Λευκωσίας γιατί θεωρώ 

ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε ένα καινούργιο μάθημα στο σχολείο διότι δε θέλουμε να 
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μπούμε σε τόσο βάθος.  Θέλουμε απλά η ενημέρωση που γίνεται να γίνεται σωστά, έτσι 

ώστε να ξέρουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας.  Και επίσης το να βάλουμε ένα 

καινούργιο μάθημα στο σχολείο σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσουμε από κάποιο άλλο 

μάθημα κάποιες ώρες που σημαίνει ότι θα αφαιρέσουμε το πιο πιθανόν από τη 

γυμναστική ή την τέχνη.  Η τέχνη είναι το πιο δημιουργικό μάθημα στο σχολείο.  Αν το 

αφαιρέσουμε τέλια, δε θα είναι προς όφελός μας.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Να μείνεις τελευταία να σχολιάσεις.   

 Παρακαλώ, ναι.   

ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΩΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ελένη Έκτορος επαρχία Λευκωσίας.  Εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί με το 

συνάδελφο παιδοβουλευτή από την Πάφο.  Προσωπικά εγώ δεν κάνω ούτε μάθημα 

τέχνης, ούτε μάθημα μουσικής, οπόταν δυστυχώς εγώ, τέλειωσε με το σύστημα στο 

λύκειο -δευτέρα λυκείου μιλώ τώρα- με το σύστημα που μπήκε με τους κλάδους.  Ήδη 

έχουμε πάρα πολλή πίεση με διδακτικές περιόδους, δεν έχουμε χρόνο να μπει σαν 

μάθημα έστω και μιας διδακτικής περιόδου.  Οπόταν θα προτείνω και θα συμφωνήσω 

να γίνεται μαζί… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η ζωή όμως είναι διαφορετική, δεν είναι μόνο μαθήματα.  Ούτε μαθηματικά, ούτε 

φιλολογία… 

ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΩΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ακριβώς, απλά δεν υπάρχει χρόνος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 …είναι και τούτα που θα βοηθήσουν να ενημερωθείτε για πολύ σημαντικές 

παραμέτρους και πτυχές της ζωής που θα συναντήσετε στην καθημερινότητά σας και 

που πρέπει να είσαστε ενδυναμωμένοι για να μπορέσετε να προστατεύσετε τον εαυτό 

σας και το περιβάλλον σας.  Εσείς συζητάτε, δε θέλω να κάμνω παρέμβαση. 

ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΩΡΟΣ: 
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(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι, θεωρώ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΩΡΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θεωρώ όμως ότι αν λειτουργήσει σωστά, δε θα χρειαστεί καν να μπει ως διδακτική 

περίοδος.  Τούτο είναι που ήθελα να πω, ότι πρέπει απλά να λειτουργήσει σωστά για 

να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τις σωστές βάσεις που θα βγούμε μετά στον έξω 

κόσμο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Και αντιλαμβάνομαι ότι ανάλογα γιατί μιλάτε για τη δευτέρα λυκείου, όπου η 

ενημέρωση θα είναι σ’ ένα άλλο επίπεδο και αν είναι στο δημοτικό θα είναι σε άλλο 

επίπεδο και αν είναι στην πρώτη γυμνασίου θα είναι άλλου περιεχομένου η ενημέρωση 

που χρειάζεται να δοθεί.   

 Η Κασσάνδρα γιατί έχεις πάρει το λόγο εσύ. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

   Βασικά πιστεύω ότι κάπως επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας, οπόταν ένας 

τρόπος για να μπορέσουμε να “παντρέψουμε” κατά κάποιο τρόπο όλες τις ιδέες και από 

προηγούμενες εκθέσεις που ειπώθηκαν σήμερα, όπως πρότεινε και η επαρχία 

Λευκωσίας για το μάθημα το οποίο θα διδάσκεσαι για την επικαιρότητα, για γενικότερα 

πολιτικά θέματα, μπορούμε να εντάξουμε μέσα σ’ αυτό το μάθημα και κάτι που να έχει 

σχέση με την υγεία, που να έχει σχέση με την πολιτική, με τα οικονομικά, κάτι το οποίο 

βασικά γενικότερα να μελετά τη ζωή εκτός των μαθημάτων που σου δίνονται.  Οπόταν 

μπορεί να είναι ένας τρόπος να ενώσουμε τις εκθέσεις ως προς τούτο το θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, νομίζω να προχωρήσουμε να ψηφίσουμε πάνω στο θέμα.  Θέλεις να 

σχολιάσεις, Στάλω; 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 
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(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Βασικά είναι εκείνο που είπε και η Κασσάνδρα, το ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε 

τη διδακτική περίοδο τη μια να μη χρειάζεται και την άλλη να χρειάζεται, γι’ αυτό 

συμφωνώ με την Κασσάνδρα.  Απλά να μην κάνουμε τροποποίηση μέσα στην έκθεσή 

μας σχετικά με εκείνο το θέμα και να ενταχθεί μέσα στη δική σας γιατί θα είναι άσκοπη 

τροποποίηση ενώ εσείς ήδη το προτείνετε.   

 Επίσης ο Κύπρος Κατσιάμης από τη Λευκωσία, μιλάτε κάπως γενικά στην έκθεσή 

σας, ενώ η δική μας ήταν πιο πολλά εξειδίκευση ότι, τέλος πάντων, εμφανίστηκε 

βελτίωση και επίσης δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είπαμε πουθενά ότι όλα είναι θετικά 

και ρόδινα και απλά τούτο ήθελα να πω.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Νομίζω έχει εξαντληθεί το θέμα.  Όπως διαμορφώνεται, συμφωνείτε; 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Πώς διαμορφώθηκε;  Συγχυστήκαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Υπάρχει μια σύγχυση τώρα.  Στις πρώτες παρεμβάσεις έγιναν αποδεκτές κάποιες 

από τις παρατηρήσεις σε σχέση με την τροποποίηση της έκθεσης.   

 Στάλω, τα σημείωνες; 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Κρατούσα σημειώσεις σχετικά με την τροποποίηση που προτείνει η Κυριακή 

Πανταζή.  Εντάξει, να κάνουμε την τροποποίησή μας… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πέστε και τι αφορά για να… 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ναι.  Αναφέρθηκε στον τομέα της υγείας…  Στην παιδεία που είπες;  Ότι για το 

μάθημα ότι υπάρχει;  Ναι.  Να την τροποποιήσουμε και να πούμε να γίνεται επαρκής 

ενημέρωση και να καλύπτεται, τέλος πάντων, εκείνο το κομμάτι της ύλης στη βιολογία, 

όπως είπε ότι υπάρχει, τούτο να κάνουμε πρώτα τροποποίηση.  Τα υπόλοιπα που 

είπαμε;   
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν οι βάσεις, να δουλέψουμε με τις 

βάσεις που έχουμε και να μην ξεκινούμε άλλα πράγματα από τη στιγμή που υπάρχει η 

βάση. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Άρα να αξιοποιηθούν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Νομίζω ότι καταλήξαμε ότι υπάρχει η πρόνοια στα αναλυτικά… 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Αυτό, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 …που πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, ικανοποιητικά σε όλα τα σχολεία.  

Συμφωνούμε ότι θα διατυπωθεί μια τέτοια παράγραφος η οποία να καλύψει το θέμα;   

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ) 

 Να προσθέσω εγώ κάτι;  Μιλάτε για τα γυμνάσια μόνο εσείς ή μιλάτε και για 

λύκεια; 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Πλέον υπάρχει στα γυμνάσια, εννοώ τώρα η κατάσταση είναι να ενημερώνονται 

στα γυμνάσια… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, δε θα καθορίσουμε αν είναι γυμνάσια ή λύκεια… 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι, νομίζω δεν είναι ανάγκη. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 …εάν υπάρχει η πρόνοια στα αναλυτικά προγράμματα ανάλογα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

 Ναι, γι’ αυτό θέλω να προσθέσω εδώ γιατί εγώ είμαι από τεχνική σχολή, δεν κάνω 

βιολογία, οπότε πώς θα ενημερωθώ; 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Έκανες όμως στο γυμνάσιο και πλέον στο λύκειο ξέρω ότι δεν κάνουν όλοι 

βιολογία.  Ξέρω το τούτο.  Ενώ στο γυμνάσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πρέπει να το κλείσουμε το θέμα, κατά την άποψή μου, για να καλύψει όλους τους 

τομείς της εκπαίδευσης, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές και δημοτικά, ανάλογα, 

όπως αντιλαμβάνομαι θα είναι διατυπωμένο μέσα στα αναλυτικά προγράμματα.  Δε θα 

συμπληρώσουμε εμείς τώρα γιατί ναι, αν δεν περιλαμβάνονται τέτοια θέματα στην 

τεχνική εκπαίδευση, υπάρχει ένα κενό, παραδείγματος χάριν γιατί δεν κάνουν το 

μάθημα της βιολογίας.  Υπάρχει ένα κενό και θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος 

ενημέρωσης όλων των παιδιών.  Συμφωνούμε να κλείσουμε το θέμα γιατί νομίζω ότι 

εξαντλήθηκε.   

 Πόσοι διαφωνούν με τη συμπλήρωση, με το όπως έχουμε καταλήξει;  Να ξεκινήσω 

ανάποδα.  Πόσοι διαφωνούν με το όπως έχουμε καταλήξει, δηλαδή να εφαρμόζεται σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης η ενημέρωση που απαιτείται;  Τώρα αν θα γίνεται 

μέσα από το μάθημα της βιολογίας ή από άλλο μάθημα, αγωγής υγείας ή άλλως πώς, 

εμείς θέλουμε να φθάνει η ενημέρωση.  Τούτο είναι το σημαντικό.  Συμφωνούμε; 

 Πάμε παρακάτω.  Δεν βλέπω διαφωνίες.  Για το θέμα της εβδομάδας εργασίας.  

Δεν το ζητούσατε, θα το ζητάτε;  Είναι κάτι που είναι σωστό να περιληφθεί ή δεν 

χρειάζεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

 Από τη στιγμή που δεν ήταν στις προηγούμενες εκθέσεις και δεν είναι κάτι που 

ζητήσαμε και πήραμε αρνητική απάντηση πίσω, δεν τίθεται θέμα να μπει ότι το ζητούμε 

τώρα και να πάει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ως γεγονός είναι αξιολόγηση των αιτημάτων σας από τις προηγούμενες εκθέσεις 

που κάνουμε και δεν ανοίγουμε νέα θέματα, οπότε δεν μπορεί να σχολιαστεί.  Δεν 

έμεινε άλλο θέμα, τούτα τα δύο ήταν τα κυρίως θέματα που αναδείχτηκαν.  Ποιο ήταν το 

άλλο;   

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Όχι, απλά ήθελα να πω κάτι.  Στην αρχή απλά που φέραμε κάποια θέματα και 

κάποιοι έλεγαν ότι υπάρχει στις επαρχίες μας, τούτο θα μπορούμε να το ψάξουμε 

καλύτερα και γι’ αυτό κάνουμε και τούτη τη συνάντηση για να μιλούμε όλοι παγκύπρια 

και ό,τι λέμε, για ό,τι θέμα λέμε εδώ, θέλουμε να εισακουστεί και να γίνει παγκύπρια.  

Άρα μιλούμε εδώ, μας λέτε αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ξέρω γω, στις επαρχίες σας 

για να μπορέσουμε να γίνει παγκύπρια αυτό που θέλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Τελική ψήφιση και έγκριση. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης της έκθεσης της ΕΚΟ Αμμοχώστου με τις 

τροποποιήσεις που είχαμε πει; 

 Σαράντα τέσσερις, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι. 

 Υπάρχουν εναντίον;  Όχι.   

 Αποχές;  Όχι.     

 Προχωρούμε με το έβδομο θέμα που είναι η Έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Λάρνακας και που έχει τον ίδιο τίτλο «Αξιολόγηση 

των εισηγήσεων της ΕΚΟ Λάρνακας (2011-2015)». 

 Καλώ τον εκπρόσωπο να καταθέσει την έκθεση. 

Έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λάρνακας στο θέμα: «Πόσο 

οι εισηγήσεις των παιδιών ακούγονται και/ή εισακούγονται από το Κράτος. 

Αξιολόγηση των εισηγήσεων της ΕΚΟ Λάρνακας (2011-2015)» 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Είμαι ο Γιάννης Κυριάκου από Λάρνακα. 

 Έντιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κύριοι βουλευτές, 

 Κύριοι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ, 

 Συνάδελφοι παιδοβουλευτές, 
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 Κυρίες και κύριοι, 

 Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια αναθεώρηση, ή και  έλεγχο, για το τι 

έχει κάνει το κράτος, αν έχει ακούσει και/ή εισακούσει τις εισηγήσεις που έχουν 

κατατεθεί από την Επαρχιακή Ομάδα Παιδοβουλευτών Λάρνακας αλλά και την 

ολομέλεια της Κυπριακής  Παιδοβουλής, από εμάς, τα μέλη της έβδομης Θητείας αλλά 

και τους συνάδελφους  παιδοβουλευτές  των προηγούμενων  πέντε χρόνων. 

 Η περίοδος αυτή είχε φέρει σε κοινωνικό επίπεδο μεγάλες αλλαγές.  Η  οικονομική 

κρίση, σαν καταστροφικός σεισμός, ισοπέδωσε σχεδόν την οικονομία της χώρας μας, 

προκαλώντας αλυσιδωτά επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της κρατικής λειτουργίας αλλά 

και της καθημερινότητας της κάθε οικογένειας.  Τα παιδιά, μέλη αυτής της 

επηρεαζόμενης κοινωνίας, δέχονται τις επιπτώσεις.  Η ανασκόπηση των εκθέσεων των 

πέντε τελευταίων χρόνων αφορά διάφορα επίκαιρα θέματα που απασχόλησαν και 

απασχολούν τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής.  

«Πώς η Οικονομική Κρίση μπορεί να επηρεάσει το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση» 

(5η θητεία, Β΄ Σύνοδος, 24.11.12) 

 Στην έκθεσή τους οι συνάδελφοι, αρχίζουν δίνοντας ορισμούς για την εκπαίδευση  

ως δικαίωμα και παρεχόμενο αγαθό από τα κράτη, την κρίση ως τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζει κάποιος και την οικονομική κρίση ως τη δυσκολία τόσο σε ατομικό όσο και 

σε επίπεδο διεθνές της κίνησης του χρήματος.  Στη συνέχεια παραθέτουμε παράγραφο 

που προβάλλει τα οφέλη της εκπαίδευσης. 

 Με την εκπαίδευση, ο άνθρωπος μπορεί να διευρύνει τους πνευματικούς του 

ορίζοντες, να έχει κριτική σκέψη, να χρησιμοποιεί τη γνώση όχι μόνο για τη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής του ιδίου και της οικογένειας του αλλά και της κοινωνίας στην 

οποία ζει.  Ο άνθρωπος δεν είναι πιόνι στα χέρια άλλων, αλλά αντίθετα κάνει τις δικές 

του επιλογές.  Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ονειρευτεί το μέλλον του και μέσα από 

την εκπαίδευση να πάρει τη γνώση που θα τον κάνει ικανό επαγγελματία ή επιστήμονα.  

Με τις περικοπές στην παιδεία μήπως κάποιοι θέλουν να μας κάνουν απλά 

“κοιμώμενους” και όχι “ονειροπόλους”; 

 Μήπως οι ισχυροί της γης διαπιστώνουν την ταχύτητα με την οποία ο τομέας 

αυτός επηρεάζει τις κοινωνίες και τις ξυπνά από τον ύπνο της άγνοιας;  Μήπως “τα 

ανοιχτά μάτια” στη γη παράγιναν πολλά;  [Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν και 

διεκδικούν τα δικαιώματά τους]. 
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 Η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλά το μέσο για μας, για να έχουμε μόνο μια 

καλύτερη δουλειά.  Η παιδεία μας κάνει ικανούς να σκεφτόμαστε, να επεξεργαζόμαστε 

λύσεις και να αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις.  Μήπως αυτό τελικά είναι το 

λάθος; 

 Οι συνάδελφοι παιδοβουλευτές, είχαν διενεργήσει τότε μια έρευνα.  Οι απαντήσεις 

είχαν ταξινομηθεί και κατέληξαν σε συμπεράσματα εισηγήσεις:  Το πρώτο αναφέρει: 

 Τα κονδύλια που αφορούν την εκπαίδευση να μην επηρεάζονται από την 

οικονομική κρίση, αλλά μάλλον θα πρέπει να αυξηθούν. 

 Να ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί ο ρόλος του επαγγελματικού 

προσανατολισμού.  Καλύτερος προγραμματισμός για τις μελλοντικές ανάγκες σε 

επαγγέλματα. 

 Να γίνεται περισσότερος έλεγχος και αξιολόγηση σε προγράμματα ή και 

εκπαιδευτικούς, για μείωση άσκοπων εξόδων ή για πιο αποτελεσματική κάλυψη 

κάποιων αναγκών. 

 Να δούμε στην πράξη την εφαρμογή του δικαιώματός μας στη συμμετοχή, 

όπως για παράδειγμα με τη συμμετοχή του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου σε 

συνεδρίες με τη διεύθυνση του σχολείου και πραγματικά η άποψη και η γνώμη μας να 

λαμβάνεται υπόψη. 

 Τέλος, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, θέλουμε να δούμε πραγματικά να 

αναπτύσσει την κριτική σκέψη και το Δημοκρατικό Σχολείο να ετοιμάζει 

δημοκρατικούς πολίτες. 

 Περισσότερη βαρύτητα σήμερα, έχει το πρώτο σημείο/εισήγηση.  Η παιδεία να μην 

επηρεάζεται από οικονομικές περικοπές, να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί το κράτος να 

προσφέρει στα παιδιά και τους νέους.   

 «Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στις Κοινωνικές Παροχές» (6η θητεία, 

Α΄ Σύνοδος,  19.11.13) 

 Τους  παιδοβουλευτές αυτής της θητείας, απασχόλησε σοβαρά το θέμα των 

περικοπών των δημόσιων παροχών που έχει μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα την 

αρνητική πορεία στην ποιότητα ζωής των ευαίσθητων και όχι μόνο ομάδων του 

πληθυσμού. 

 Κοινωνικές παροχές: Δημόσιο Βοήθημα, επίδομα αναπηρίας, επίδομα τέκνου, 

επίδομα μάνας, επίδομα μητρότητας, επίδομα φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ. Ο όρος 

αυτός, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να καλύπτει όλα τα πιο πάνω, όλα όσα η 
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κρατική μέριμνα πρέπει να δώσει στους πολίτες.  Η δωρεάν εκπαίδευση, η δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παροχή επιδομάτων σε άτομα και οικογένειες που 

έχουν ανάγκη αυτή τη βοήθεια με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.  Η 

ποιότητα της ζωής των ευαίσθητων ομάδων-συνανθρώπων μας, εμάς των ιδίων μετά 

από όλες αυτές τις εξελίξεις, δεν μπορεί παρά να μειώνεται μέρα με τη μέρα. 

 Το ευαίσθητο θέμα των κοινωνικών παροχών, αφού μελετήθηκε σε βάθος, 

οδήγησε τους παιδοβουλευτές στις διαπιστώσεις που ακολουθούν αυτούσιες: 

 Δε θα επεκταθούμε περισσότερο στην ανάλυση του θέματος, αφού μελετώντας και 

συλλέγοντας πληροφορίες από την καθημερινότητα μας, καταλήξαμε στο ότι σημαντική 

είναι και η εισήγησή μας προς το σώμα, τρόπων που πιστεύουμε ότι μπορούν να 

μειώσουν τα προβλήματα που τους τελευταίους μήνες γίνονται πιο έντονα. 

 Συνοψίζοντας, εισηγούμαστε όπως: 

1. Οι κοινωνικές παροχές παραμείνουν χωρίς μειώσεις και να χορηγούνται 

στις ομάδες και τα άτομα που τις έχουν πραγματικά ανάγκη.   

2. Θεσμοθετηθεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία 

τους. 

3. Οι ηλικίες που μας αφορούν, από μηδέν εώς δεκαοκτώ χρονών, να μην 

πληρώνουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλες τις ειδικότητες 

γιατρών του δημοσίου ούτε για αναλύσεις ή φάρμακα. 

 Μακάρι να γινόταν κάτι από αυτά … 

«Η σημασία της επένδυσης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας» (6η θητεία, Β΄ 

Σύνοδος,  18.11.14) 

 Μέσα από την έρευνα και τις διαπιστώσεις τους οι παιδοβουλευτές, καθορίζουν τη 

σημασία που έχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). 

 Ως βάση υπάρχει πάντα στο μυαλό μας η εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

και κατά πόσο οι ΥΚΕ εξυπηρετούν τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Του 

κάθε παιδιού που ζει στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δεν έχουμε βρει πολλά 

στοιχεία που να απαντούν στα ερωτήματά μας και αυτό είναι η αλήθεια ότι μας 

δυσκόλεψε στη  διαμόρφωση αυτής της έκθεσης.  Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι θέμα 

που ίσως αντιμετώπισαν και οι συνάδελφοι των άλλων επαρχιών, έτσι προχωρήσαμε 

κωδικοποιώντας όσα στοιχεία μπορέσαμε να εντοπίσουμε, τονίζοντας ότι ανάμεσα σ’ 

αυτά δεν υπάρχει κάτι που να αφορά τα παιδιά.  Κατά συνέπεια απαντούμε στα 

ερωτήματα που θέσαμε, με τις πληροφορίες που μπορέσαμε να εντοπίσουμε. 
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 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελούν ένα από τα εννέα 

τμήματα/ιδρύματα/υπηρεσίες του.  Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι το αρμόδιο 

σώμα για την προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την κοινωνική 

ευημερία.» 

 Και λίγο πιο κάτω αναφέρουν:  

 «Η σωστή και αποτελεσματική παρέμβαση και λειτουργία των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, είναι θεσμός ωφέλιμος για τη χώρα μας, για την κάθε χώρα που 

θέλει μια ευημερούσα κοινωνία.  Με το κράτος να παρέχει τα απαραίτητα έτσι ώστε να 

καλύπτει την υποχρέωσή του προς τους πολίτες του, το αποτέλεσμα και το κέρδος είναι 

μεγάλο.  

 Δεν μπορεί να θεωρηθεί επένδυση η σημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας.  Η ευημερία υψώνει τις ψυχές που από φυσικού τους είναι 

αδύνατες και μικρές, στο σημείο να τους δίνει, όταν τις κοιτάξουμε απ’ αυτό το ύψος 

όπου τις τοποθέτησε η τύχη, έναν αέρα μεγαλείου και αξιοπρέπειας».  Αναφέρει ο 

αρχαίος φιλόσοφος και ρήτορας Πλούταρχος.  Αυτό δεν θα έκανε τα μέλη μιας 

κοινωνίας, εμάς αυτή την εποχή της οικονομικής και οικουμενικής θα λέγαμε κρίσης και 

εξαθλίωσης, να αντιμετωπίζουμε τις αντιξοότητες;  Αυτή είναι η εποχή που το κράτος θα 

έπρεπε να στηρίζει και να μεριμνά περισσότερο από ποτέ για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας που στόχος τους είναι οι πολίτες και ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς.  Αντί 

αυτού οι υπηρεσίες έχουν σχεδόν χαθεί.». 

 Ως εισήγηση για το πιο πάνω θέμα, τίθεται μια φράση του Βίκτωρος Ουγκώ:   

 «Κοινωνική ευημερία έχουμε όταν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και το έθνος 

μεγάλο». 

 Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν κάνουμε κανένα σχόλιο.  

«Επένδυση στο Παιδί: Διακίνηση» (7η θητεία, Α΄ Σύνοδος,  24.11.15) 

 Το θέμα αυτό αποτέλεσε την πρώτη δική μας ομαδική προσπάθεια μελέτης και 

διερεύνησης του θέματος της διακίνησης.  Παραθέτουμε πιο κάτω αποσπάσματα: 

«Ελεύθερη Διακίνηση των κατοίκων εντός ενός ημικατεχόμενου νησιού, της 

πατρίδας μας. 

 Παρόλο που εδώ και περίπου έντεκα χρόνια μπορεί ο Κύπριος πολίτης να 

περάσει από έλεγχο στα οδοφράγματα και να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές, δεν 

παύει από του να στερείται το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και επιστροφής στον 
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τόπο του.  Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας είναι νεκρό από το 1974.  Το εμπορικό λιμάνι 

στην Αμμόχωστο και το λιμανάκι της Κερύνειας, χρησιμοποιούνται μεν, χωρίς τον 

έλεγχο και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δε. 

Η Κύπρος-σταθμός στη διακίνηση/μετακίνηση προσφύγων από τη γειτονική 

εμπόλεμη ζώνη στη Συρία. 

 Οι πρόσφυγες από τη γειτονική Συρία, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη 

δύνη του πολέμου, από τους ανελέητους βομβαρδισμούς και το θάνατο και αφού η 

νόμιμη οδός για έξοδο από τη χώρα (π.χ. το αεροδρόμιο) δεν είναι προσβάσιμο, 

επιλέγουν μια όχι και τόσο σίγουρη οδό.  Για ολόκληρες μέρες, εκατοντάδες άνθρωποι 

στριμωγμένοι σε μικρά σκάφη, ταξιδεύουν προς την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία 

με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Η Διακίνηση πληροφοριών μέσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας του σήμερα. 

 Οι άνθρωποι που έχουν τα μέσα να συμμετέχουν σε αυτή τη μορφή κοινωνίας 

ορισμένες φορές ονομάζονται “ψηφιακοί πολίτες”.  Θεωρούμε σήμερα ότι το να 

γνωρίζουν οι φίλοι μας (αυτοί που γνωρίζουμε προσωπικά αλλά και οι ηλεκτρονικοί 

friends μας), δεν έχει καμία μα καμία σημασία για κανέναν άλλο χρήστη του διαδικτύου.   

Αποτέλεσμα, η αυξητική τάση κλοπών σε κατοικίες αφού οι ένοικοι δηλώνουν πού 

βρίσκονται, η κακοποίηση ατόμων κάθε ηλικίας, η υποκλοπή στοιχείων και όλα όσα 

αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Τα ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) είναι το μέσο των πολιτών για τη 

μετακίνησή τους στις αστικές περιοχές και στις αγροτικές κοινότητες. 

 Η φράση αυτή αν τεθεί ως ερώτημα, μπορεί να απαντηθεί με δύο αντίθετες 

απόψεις.  Σε αυτές καταλήγουν και οι διαπιστώσεις μας.  Βλέπουμε στους δρόμους να 

κυκλοφορούν ακόμα πολύ καλά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με μοντέρνο 

σχεδιασμό και φιλικά προς το περιβάλλον, με διευκόλυνση για την επιβίβαση ατόμων με 

κινητικά προβλήματα. 

Διακίνηση ναρκωτικών. 

 Αυτή είναι η πιο  σοβαρή μορφή διακίνησης.  Αν υποθέσουμε ότι καθημερινά μέσω 

αεροδρομίων, λιμανιών και συνόρων των χωρών σε όλη σχεδόν την υφήλιο, 

διαφεύγουν της προσοχής και του αυστηρού ελέγχου μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 

αντιλαμβανόμαστε την έννοια του όρου  “Διακίνηση”.  Οι παράνομες ουσίες φτάνουν 

από άκρη σε άκρη της γης.  Στόχος πολλές φορές είναι οι νέοι.  Το κεφάλαιο αυτό είναι 

τεράστιο και συχνά ένας ερευνητής φτάνει μέχρις ενός σημείου, σπανιότερα μέχρι το 
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τέλος διαλεύκανσης μιας υπόθεσης.  Εμείς θα περιορίσουμε μέχρι εδώ την αναφορά 

μας. 

 Μετά την αναφορά μας στις μορφές διακίνησης που προαναφέρθηκαν, είχαμε 

καταλήξει να εισηγηθούμε: 

 Να θεσμοθετηθεί οργανισμός, όπως το Cyber Ethics και  με τη δράση του και ίσως 

με περισσότερα σεμινάρια για το ασφαλές διαδίκτυο σε σχολεία και άλλα 

οργανωμένα σύνολα, να διευρύνει το πεδίο ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

 Να καταργηθεί το κόστος για τα λεωφορεία των μαθητών αλλά και των 

συνταξιούχων. 

 Χώροι στάθμευσης, που να είναι διαμορφωμένοι ειδικά και μόνο για άτομα με 

κινητικά προβλήματα στους οποίους να υπάρχουν σημεία/μηχανές κλήσης 

βοήθειας.  Οι παραβάτες να διώκονται ποινικά και να μην τυγχάνουν καμίας 

χάρης. 

 Η Κύπρος να μη γίνει ξανά κέντρο εμπορίας προσώπων και γι’ αυτό το σκοπό να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι πρόσφατα στη Λάρνακα έγιναν τα εγκαίνια 

Πάρκου Ίσων Ευκαιριών για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα.  Η Κύπρος να μη γίνει 

ξανά κέντρο εμπορίας προσώπων και γι’ αυτό το σκοπό να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα.  

 Μέσα από τη μελέτη όλων αυτών των εκθέσεων, που έγιναν με μόνη έγνοια πάντα 

την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, του κάθε παιδιού, και εμάς των ιδίων, 

διαπιστώνουμε ότι στις περισσότερες από τις εισηγήσεις δεν έγινε ουσιαστική 

αντιμετώπιση.  Η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό παραμένει η ίδια.  

 Εισήγησή μας για τη σημερινή σύνοδο της ολομέλειας της κυπριακής Παιδοβουλής 

είναι μόνο μία: 

 Το κράτος να μας ακούει και να μας εισακούει!  

 Να ακούει και να εισακούει τη φωνή μας.  

 Να ακούει και να εισακούει τη φωνή μας, που πίσω της κρύβει τις αγωνίες, 

τους φόβους, τους εφιάλτες και τις ανάγκες μας.  

 Να ακούει και να εισακούει τη φωνή μας, που παίρνει χρώμα από τις 

ελπίδες, τα όνειρα, τη φαντασία και το δυναμισμό μας. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. 

 Ευχόμαστε σε όλους να ακούτε και να ακούγεστε. 
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Παιδοβουλευτές: 

Δέσποινα Αριστοδήμου 

Γιάννης Κυριάκου 

Ελένη Λυριστή 

Θεοδώρα Παππά 

Κανάρης Παππάς 

Χρίστος Παναγή 

Χρίστος Πιτσιλλής 

(Αλβίνα Τριανταφύλλου) 

Στέλια Χατζηγιαννάκη 

Συντονιστές: 

Χρύσω Παλλαρή 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε, Γιάννη.  Βλέπω χέρια. 

 Να ξεκινήσω από τα αριστερά τώρα, από το βάθος.   

ΕΛΕΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ελένη Σωκράτους από την επαρχία Λεμεσού.  Απλά θεωρώ ότι στην έκθεση 

επαναλαμβάνονται πάρα πολλά σημεία από προηγούμενες εκθέσεις το οποίο σε 

κάποια στιγμή θα χάνει τον ακροατή.  Θεωρώ ότι επαναλαμβάνονται υπερβολικά πολλά 

σημεία από προηγούμενες εκθέσεις χωρίς να λέτε ποια από εκείνα ακριβώς δεν 

υλοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Μια διαπίστωση δική σας σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την ουσία. 

 Ο νεαρός μπροστά. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Πλούταρχος Πολυδώρου το όνομά μου.  Σε ολόκληρη την έκθεση αναφέρθηκαν 

πάρα πολλά θέματα, να μην τα αναφέρω τώρα, αν μπορεί κάποιος από την ομάδα της 

Λάρνακας να μας εξηγήσει λίγο τα θέματα πιο σύντομα γιατί εγώ κατ’ ακρίβεια 

συγχύστηκα λίγο το τι γίνεται στην έκθεση, δεν ξέρω για τους άλλους τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ναι, επειδή αντιλαμβάνομαι έγινε αναφορά στις εκθέσεις που η κάθε έκθεση είχε 

διαφορετικό θέμα, γι’ αυτό κάπου εμπλάκηκαν πολλά θέματα, της διακίνησης, της 

παιδείας, και άλλα.   

 Η νεαρή στο βάθος.  Όνομα; 

ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Μαρία Δέσποινα από την επαρχία Λεμεσού.  Νομίζω μπερδέψατε λίγο τα θέματα 

και τα αναμίξατε λίγο μεταξύ τους.  Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο αν λέγατε τι δεν 

υλοποιήθηκε από τις προηγούμενες εκθέσεις, να λέγατε μετά τι προτείνετε και τις λύσεις 

και μετά να πηγαίνετε σε άλλο θέμα γιατί λίγο συγχύστηκα και δεν κατάλαβα καν τι 

ακριβώς ζητούσατε.  Αυτά. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Χατζηκωστή Δήμητρα από Πάφο.  Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα του 

λεωφορείου που το λέτε και το ξανά λέτε που πέρσι το συζητήσαμε, το ψηφίσαμε κιόλας 

ότι ήδη είχε μειωθεί το μηνιαίο εισιτήριο για τα λεωφορεία από και προς το σχολείο το 

οποίο ισχύει και για όλες τις διαδρομές εντός της επαρχίας του παιδιού απ’ εκεί που 

είναι.  Το συζητήσαμε, το εγκρίναμε και είπαμε ότι δεν μειώνονται τα κόμιστρα και δεν 

καταργούνται τελείως και είχε γίνει μεγάλο ζήτημα.  Μίλησαν όλες οι αντιπροσωπείες 

των μαθητών στα υπουργεία και δεν αλλάζει αυτό το πράγμα και το είχαμε εγκρίνει 

πέρσι στην έκθεσή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, το εγκρίνατε τι;  Ότι αποδέχεστε ότι… 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Ότι αποδεχόμαστε ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 …δε θα μειωθεί; 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι, αυτό είχαμε πει και συνεχίζει να επαναλαμβάνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Ναι, αλλά ένα αίτημα αν το νιώθετε δίκαιο, συνεχίζετε να το διεκδικείτε, δεν 

σημαίνει ότι επειδή σας απάντησαν από το υπουργείο ότι δεν μπορεί να μειωθεί, 

τέλειωσε το θέμα, ξεχνούμε το και αφήνουμε το στην πάντα.   

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι, μα δεν γίνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ποιος είπε ότι δεν γίνεται; 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν δέχεται τη μείωση 

περαιτέρω του εισιτηρίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Τι σημαίνει «δεν δέχεται»;  Εσείς αν αποφασίσετε ότι είναι δίκαιο και σωστό για τα 

παιδιά, για τους μαθητές, η διακίνησή τους να είναι δωρεάν, είναι θέμα.  Εάν διαφωνείτε 

να είναι δωρεάν, είναι ένα σημείο ουσίας.  Εντάξει, απλά κάνω διευκρίνιση για να 

κατανοήσουμε όλοι.  Το «δεν γίνεται» από πλευράς υπουργείου, δεν γίνονται πολλά 

πράγματα, η οικονομική κρίση επιβάλλει το ένα ή το άλλο.  Το «δεν γίνεται», δεν 

υπάρχει… 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Εντάξει, δεν λέω ότι απλά δεν γίνεται, απλά ότι συζητήθηκε πολλές φορές και δεν 

γίνεται κάτι πιο βασικό για να περαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εντάξει.  Να έρθω παρακάτω σε σένα.  Πρώτη σειρά, δεν ξέρω τα ονόματά, ναι. 

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Μαρία Πολυκάρπου επαρχία Λευκωσίας.  Βασικά πρέπει να σκεφτούμε ότι το 

θέμα της σημερινής μας συνόδου είναι η συμμετοχή και το θέμα της έκθεσής μας δεν 

επικεντρώνεται σε τούτο το συγκεκριμένο το θέμα, αν είναι να προτείνουμε και 

πράγματα με τα οποία ενισχύουμε τη συμμετοχή.  Μιλάτε λίγο πιο γενικευμένα, λέτε 

πράγματα λίγο για εισηγήσεις τις οποίες θέλαμε να κάνουμε, ενώ η σημερινή μας μέρα 
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είναι να βρούμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν από τις προηγούμενες μας θητείες και να 

τα βάλουμε στο τραπέζι και να πούμε «Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν».  Άρα διεκδικούμε 

να γίνουν.   

 Αλλά προτείνετε νέα πράγματα τα οποία νέα πράγματα έπρεπε να ειπωθούν σε 

προηγούμενες θητείες ή μπορεί να ειπωθήκαν και τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς, και 

χάνουμε το κύριο νόημα λίγο της συνόδου μας σήμερα και ξεφεύγουμε, γι’ αυτό έπρεπε 

να ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένα τα πράγματα και να γίνεται και κατανοητό και σε μας 

που ακούσαμε ως ακροατές την έκθεσή σας γιατί χαθήκαμε και θέλουμε να δούμε ποια 

πραγματικά είναι τα σημεία τα οποία υποστηρίζετε και θέλετε να περάσουμε και να 

εγκρίνουμε σ’ αυτήν την έκθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Η Κυριακή. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά εκείνο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι έχω μπροστά μου μια έξι σελίδων 

έκθεση που βλέπω συνέχεια να παρουσιάζονται άλλες εκθέσεις και αποσπάσματα 

χωρίς κάποιο νόημα και επίσης να βλέπω στο τέλος εισήγηση για σήμερα η οποία ήταν 

τέσσερις γραμμές και η εισήγηση ήταν να εισακουστεί.  Τι να ακούσω;  Εγώ 

προσπάθησα να μείνω στο κείμενο και να καταλάβω, αλλά εκείνο που ακούγετο 

συνέχεια μέσα στα αυτιά μου ήταν τα κόμιστρα για τα λεωφορεία και η διακίνηση, ενώ 

το θέμα μας δεν είναι η διακίνηση, δεν είναι τα κόμιστρα, το θέμα μας είναι πρώτα απ’ 

όλα πράγματα που δεν έγιναν από άλλες φορές και όπως είπε η παιδοβουλευτής από 

την Πάφο ότι πέρσι ειδικά το θέμα για τα κόμιστρα ψηφίστηκε ότι το αφήνουμε, μπορεί 

να είναι λάθος όπως λέτε και εσείς γιατί άμα θέλουμε κάτι να το διεκδικούμε πρέπει να 

το διεκδικούμε, αλλά πέρσι ψηφίσαμε τούτο το πράγμα, ότι okey, τέλειωσε, ό,τι έγινε, 

έγινε και μετά αναφέρετε διάφορα πράγματα χωρίς να τα εξηγάτε και ας πούμε, για 

παράδειγμα, στην τελευταία σελίδα «Η Κύπρος να μη γίνει ξανά κέντρο εμπορίας 

προσώπων και γι’ αυτό το σκοπό να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα».  Ποια 

είναι τα μέτρα που δεν λαμβάνονται και θέλετε να λαμβάνονται;   

 Επίσης μια τεράστια αναφορά για το ’74 και τις συνέπειές του και για τα 

κατεχόμενα, χωρίς να έχει κάτι μια ιδιαίτερη εισήγηση στο τέλος και ότι 

ξανααναφέρθηκαν και ότι ξαναέγινε, είναι απλά γεγονότα αρνητικά τα οποία 
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εμφανίζονται σαν ένα brain storming, σαν μια ιδεοθύελλα, και με τελική εισήγηση να 

εισακουστούν.  Αλλά δεν βρίσκω το ότι πρέπει να εισακουστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή, τουλάχιστον μιας χρονιάς το θέμα για τη Λάρνακα 

ήταν η διακίνηση ήταν ότι εμποδίζεται η διακίνηση λόγω της κατοχής, παραδείγματος 

χάριν, γι’ αυτό γίνεται η αναφορά στο ’74.  Αλλά και οι άλλες, η διακίνηση προσώπων, η 

λέξη «διακίνηση» πού παραπέμπει όταν κάποιος το σκέφτεται;  Τώρα είναι θέμα δικό 

σας αν η παράθεση αποσπασμάτων ή ότι δεν καταλήγει στις σωστές διαπιστώσεις, να 

το αποφασίσουμε στην πορεία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο για τη διακίνηση των ναρκωτικών στη σελίδα 5.  

Λαλείτε για τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά ουσιαστικά στις εισηγήσεις εν βρίσκω 

κάτι για τη διακίνηση, εν ηξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι, αλλά εν βρίσκω κάτι τζιαι 

πιστεύκω εννά έπρεπε να γίνει εκτός από τη διακίνηση τζιαι η ενημέρωση για τα 

ναρκωτικά ως εισήγηση.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα, η Ουρανία Παπακυριακού. 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Όσον αφορά τις εισηγήσεις, σελίδα 5 μέχρι τη σελίδα 6, εκτός από το θέμα των 

κομίστρων των λεωφορείων, εγώ έχω να πω ότι, τουλάχιστον για μένα οι γραμμές των 

λεωφορείων έννεν καθόλου βολικές, επειδή είμαι τζιαι που μακριά, που το Παλαιχώρι, 

έν’ χωριό, πραγματικά νομίζω ότι εν βοηθούμε στο να κάμουμε encourage τον κόσμο να 

χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας.  Τζιαι για το χώρο στάθμευσης, γιατί ειδικά 

και μόνο τζιαι να μεν αναβαθμιστούν χώροι που ήδη υπάρχουν;  Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η γραμματέας. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά να αναφέρω πάλαι τούτο που ελέαμε για τα λεωφορεία.  Αφού μας αφορά 

τούτο το πράμα, το δωρεάν που θέλουμε έν’ για τα παιδιά που το θέλουμε, γιατί να το 

αφήσουμε;  Αφού μας αφορά.  Λέει η συνάδελφος Κυριακή Πανταζή ότι έν’ κάτι που 
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έννεν σήμερα το θέμα τζιαι ξέρω ’γω, αφού είναι για τα παιδιά, δαμαί είμαστε να 

μιλήσουμε για τα παιδιά, εμείς θέλουμε τζιαι είναι καλό να συνεχίζουμε να λέμε ότι 

θέλουμε δωρεάν λεωφορεία για τα παιδιά.  Τζιαι όσον αφορά τούτο που είπε η 

συνάδελφος για τις γραμμές τζιαι ξέρω ’γω, ναι, θέλουμε καλύττερη λειτουργία στα 

λεωφορεία τζιαι γενικά στα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, γιατί ας πούμε να πάεις τζιειαμαί 

τζιαι εν ηξέρεις αν θα έχει σήμερα λεωφορεία, εν ηξέρεις τι ώρα, θέλουμε καλύττερη 

λειτουργία.  Τζιαι όσον αφορά τζιαι την έκθεση που έκαμαν ίσως να προβληματιστούμε 

τζιαι το ότι είχαν πολλά θέματα τα οποία θέλουμε να έβρουμε λύσεις τζιαι γι’ αυτό έν’ 

μεγάλη η έκθεση.  Άρα να αρχίσουμε σιγά σιγά να θωρούμε, να κάμνουμε τούτες τις 

λύσεις.  Έν’ μεγάλη η έκθεση γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τζιαι έν’ καλά να τα λέμε 

παρ’ όλο που έν’ πολλά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα.  Εγώ θα επανέλθω στο σημείο ότι αξιολογείται από το τι ζητούσατε σε 

προηγούμενες εκθέσεις, τι δεν έγινε, για να αλλάξετε το τι θέλετε όπως τις πολύ καλές 

εισηγήσεις που μπαίνουν τώρα, δεν είναι απλά τα δωρεάν κόμιστρα, αλλά να υπάρχουν 

οι δυνατότητες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  Και εκεί που υπάρχουν λεωφορεία δεν 

υπάρχουν στάσεις, υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα, τα οποία θα πρέπει να τα 

συζητήσουν μετά, δεν μπορούμε να έρτουμε σήμερα να βάλουμε τούτες τις νέες 

εισηγήσεις.  Aντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που έχετε δουλέψει μέχρι τώρα 

αξιολογούμε από εκείνα που εζητούσατε τις προηγούμενες χρονιές τι δεν έγινε και τι 

έγινε.  Άρα, για να έχει πολλές από τις τοποθετήσεις ήταν ότι η έκθεση έπαιρνε 

αποσπάσματα από προηγούμενες εκθέσεις, νομίζω ότι η μια πτυχή είναι σωστή, απλά 

από εκείνες τις εκθέσεις να μην είναι απλά το περιγραφικό, αλλά να έκαμνε τούτη τη 

διαπίστωση αν εκείνα που ζητούσατε το 2011, το 2012, το 2013 μέχρι σήμερα δεν 

έγιναν.   

 Δεν μπορώ να το χειριστώ διαφορετικά, θα θέσω την έκθεση σε ψηφοφορία, εκτός 

εάν υπάρχει εισήγηση και την αποδέχεται η Λάρνακα ότι θα πρέπει να κάμει μια 

αναδιατύπωση αντιλαμβάνομαι.  Εδώ που είμαστε δεν μπορούμε ούτε να έρτουμε να 

πούμε φύε τη μια παράγραφο ή κάμε την άλλη, εάν η Λάρνακα αποδέχεται να γίνει 

αναδιατύπωση της έκθεσης και να επισυναφθεί ως πρακτικό με τούτη την κατεύθυνση.  

Η Λάρνακα, τι λέτε;  Αποδέχεστε περίπου τις διαπιστώσεις που κάμνουν οι συνάδελφοι 

σας ότι υπάρχει μια γενική αναφορά, αποσπάσματα από τις προηγούμενες εκθέσεις 

χωρίς να κάμνει τούτη τη συγκεκριμένη διαπίστωση;  Για να μην τη θέσω σε ψηφοφορία 
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και ενδεχομένως να προκύψει και απόρριψη έτσι όπως βλέπω κάποιες τοποθετήσεις, 

δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί μια ψηφοφορία, αν αποδέχεστε και αν συμφωνείτε όλοι ότι 

θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση και θα σταλεί πλέον ως παράρτημα, ως νέα έκθεση, 

να προχωρήσουμε με τούτο τον τρόπο. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να αναφέρουν τα διάφορα θέματα, αφού είμαστε εδώ 

για να πούμε για τις προηγούμενες εκθέσεις τζιαι αφού θεωρούν ότι ακόμα εμείς 

θέλουμε πάλαι να αναφέρουμε τούτα τα θέματα που υπήρχαν, άρα είναι καλό να 

υπάρχουν στην έκθεσή τους διάφορα θέματα από άλλες εκθέσεις, αφού σήμερα βάλαμε 

διάφορα θέματα που υπάρχουν από άλλες εκθέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Το ότι περιλαμβάνονται αποσπάσματα δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Συμφωνώ, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Σωστό.  Γίνεται η επίκληση των αποσπασμάτων από άλλες εκθέσεις για να 

αιτιολογήσουν ενδεχομένως.  Αυτό ενδεχομένως που δε γίνεται -η Λάρνακα θα 

απαντήσει- είναι αν από τα αιτήματα/τοποθετήσεις προηγούμενων εκθέσεων δεν έγιναν 

κάποια πράγματα ή τα επαναφέρετε όπως επαναφέρετε κάποια πράγματα εδώ.   

 Η Λάρνακα, θέλει κάποιος να τοποθετηθεί ή δέχεστε την εισήγηση;  Διότι, δεν 

μπορούμε να ανοίξουμε τώρα μια συζήτηση τι είχατε στις εκθέσεις σας και τι δεν 

περιλάβετε τώρα και ποια ήταν τα αιτήματα του 2011, που σήμερα δεν υπάρχουν.  

Νομίζω δε βλέπω άλλη λύση από το να κάμουμε αυτό το συμβιβασμό, αν θέλετε.  Θέλει 

η πρόεδρος να πει κάτι;   

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ) 

 Βασικά τούτο που λέμε εμείς τόση ώρα είναι ότι ναι μεν υπάρχουν πολλά θέματα, 

όπως λέτε και εσείς, τζιαι έν’ καλό να υπάρχουν θέματα που αναφέρθηκαν τζιαι πριν, 

απλά λέμε ότι δεν υπάρχουν καθαρές εισηγήσεις που να παραπέμπουν τι εζητούσαν 

τζιαι τι δεν έγινε.  Εμείς τούτο θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Άρα με μια αναδιατύπωση, διότι δεν θα προκύψουν νέα δεδομένα που 

ενδεχομένως δεν θα τα αποδεχτείτε, θα είναι τι εζητούσαν τα προηγούμενα χρόνια που 

είχαν εγκριθεί οι εκθέσεις τους εδώ και τι δεν έγινε.  Άρα, δεν θα προκύψει μια 

ενδεχομένως ανησυχία από μέρους σας ότι, «Μα, τώρα τι θα κάμουμε;  Εννά 

περάσουμε μια έκθεση την οποία δεν ξέρουμε τι θα λέει στο τέλος;».  Απλά θα 

επαναφέρουμε τις διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις που κατέληγαν οι προηγούμενες 

εκθέσεις με μια προσθήκη ότι αυτό που εισηγούμουν το 2011 δεν έγινε, αυτό που 

επρότεινα το 2012 περιλήφθηκε, έγινε ή ανάλογα.  Εάν συμφωνείτε, δε βλέπω άλλο 

λόγο γιατί η ώρα είναι και δώδεκα και έχουμε ακόμα μια έκθεση.   

 Αν αποδέχεται η Λάρνακα, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο, κάμνω αυτή τη 

συμβιβαστική πρόταση.  Είναι ο καιρός των διαπραγματεύσεων.   

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Να δεχτούμε αυτή τη συμβιβαστική ρύθμιση, αλλά η έκθεση πρέπει να διορθωθεί, 

δηλαδή να περάσει ξανά για να εγκριθεί σημαίνει.  Να προστεθεί, απλά τζιαι να τη 

στείλουμε;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, διότι... 

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Πρέπει να εγγυηθεί όμως ότι μπήκαν τα συγκεκριμένα σημεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να πάρουμε το θέμα των κομίστρων, ήταν εισήγηση προηγούμενων χρόνων, θα 

έρτει και να πει δεν έγινε.  Δε θα έρτουμε να ανοίξουμε το θέμα ή να περιλάβουμε τώρα 

την εισήγηση που έγινε για τα λεωφορεία στο Παλαιχώρι και τη διακίνησή τους, δεν το 

ζήτησαν τις προηγούμενες χρονιές.  Είναι κάτι που θα αναλάβει η νέα Παιδοβουλή 

ενδεχομένως με τα ανάλογα θέματα ή... 

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Άρα πρέπει να προστεθούν τα σημεία άμεσα και να έρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, να προστεθούν τα αιτήματα, οι εισηγήσεις που έγιναν και εγκρίθηκαν τις 

προηγούμενες χρονιές και δεν υπήρχε αποτέλεσμα ανάλογο ή που υπήρχε, διότι...  
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Λέω κάτι τώρα, ας πούμε ότι εννά έρτει ως την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση και να 

εγκρίνει τα δωρεάν κόμιστρα, λέω τώρα. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Άρα, για να λήξει το θέμα, απλά να σταλεί στις επαρχίες μας η αναδιαμόρφωση 

της έκθεσης τζιαι να τη δούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Τζιαι να μείνει ως δαμαί για να κλείουμε τζιαι με την καινούργια θητεία των 

παιδοβουλευτών να το δουν τζιείνοι το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ακριβώς. 

ΣΤΑΛΩ ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Επειδή το εξαντλήσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Συμφωνούμε; 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να μην τη θέσω ούτε σε ψηφοφορία, απλά ότι κάμνουμε τούτη τη ρύθμιση.  

Συμφωνούμε; 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Μάλιστα. 

 Να προχωρήσουμε τότε στην τελευταία έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πάφου που έχει να κάνει ακριβώς με την αξιολόγηση 

των εισηγήσεων από το 2011 μέχρι το 2015, ο εκπρόσωπος της Πάφου να μας την 

αναγνώσει. 

(Η σχετική έκθεση) 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Έντιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής,  

 Κύριοι βουλευτές,  

 Κύριοι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ,  

 Συνάδελφοι Παιδοβουλευτές,  

 Κυρίες και Κύριοι, 

 Η Παιδοβουλή είναι ένας θεσμός που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

εκφράζουν την άποψή τους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα, να καταθέτουν 

εισηγήσεις και ταυτόχρονα να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι είναι ικανά να συμβάλλουν 

και αυτά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Το γεγονός ότι μας έχει δοθεί η ευκαιρία να 

συμμετέχουμε ως Παιδοβουλευτές Πάφου, μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι μέσω αυτού 

του θεσμού καταφέραμε να προβάλουμε τις ανάγκες της γενιάς μας και με τις εισηγήσεις 

μας μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα παιδιά.  

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε τις τρεις πιο σημαντικές, κατά την 

γνώμη μας, προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως ΕΚΟ Πάφου με σκοπό να εξετάσουμε, 

εάν κάποιες από αυτές υλοποιήθηκαν και αν όχι, να σας τονίσουμε ότι θα θέλαμε να 

προωθηθούν άμεσα, διότι πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή κάθε παιδιού. 

Οι εισηγήσεις οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 

1. Στην Έκθεση ΕΚΟ Πάφου, 6ης θητείας, 2013: «Η Οικονομική Κρίση και οι 

επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση», πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η εισήγηση 

για την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών ψυχολόγων για την ουσιαστική  

στήριξη των μαθητών και πως τα σχολεία πρέπει να έχουν εξειδικευμένο 

προσωπικό που θα βοηθά, θα στηρίζει και θα εμψυχώνει τα παιδιά, όσον αφορά 

οικονομικής φύσεως δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα, προβληματισμούς, με 

σκοπό να βελτιωθεί η ψυχολογία τους και να αναπτερωθεί το ηθικό τους μέσα και 

έξω από την τάξη. 

Η οικονομική κρίση αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει άμεσα τα 

παιδιά και ιδιαίτερα τα άπορα.  Οι άποροι μαθητές κυρίως πρέπει να στηρίζονται 

ψυχολογικά μιας και δεν έχουν την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν. 

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διασαφηνιστεί και ο ρόλος του Συμβούλου στα σχολεία.  

Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος που 

θα αναλαμβάνει αποκλειστικά και ουσιαστικά να στηρίξει ψυχολογικά τους μαθητές 
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και ένα άτομο εξειδικευμένο αποκλειστικά στη σωστή καθοδήγηση και ενημέρωση 

για επαγγέλματα με προοπτική και σίγουρη επαγγελματική κατάρτιση.  Έτσι θα 

είμαστε σε θέση να επιλέξουμε σωστά τον επαγγελματικό δρόμο που θέλουμε να 

ακολουθήσουμε.  Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι καθορίζει τη ζωή 

μας σε ένα μεγάλο βαθμό.  Επιπρόσθετα, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε 

θέση να σκεφτούν σοβαρά και συνειδητά για το μέλλον τους.   

Υπάρχουν ήδη κάποιοι Σύμβουλοι στα σχολεία μας, αλλά θεωρούμε ότι αδυνατούν 

να φέρουν εις πέρας όλα τα καθήκοντά τους, γιατί έχουν ευθύνη και για άλλα 

θέματα πέραν της επαγγελματικής καθοδήγησης των μαθητών, με αποτέλεσμα να 

μην ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι 

πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς, να επιμορφώνονται και να είναι σε θέση να 

κατευθύνουν τους μαθητές στην καλύτερη επαγγελματική πορεία. Πρέπει επίσης 

να αυξηθεί ο αριθμός τους.  Ειδικότερα τώρα με τις συνεχείς αλλαγές στα νέα 

αναλυτικά προγράμματα, ο ρόλος τους είναι καταλυτικός.  

2. Στην Έκθεση ΕΚΟ Πάφου, 6ης θητείας, 2014: «Η Διαφάνεια και η Ευθύνη των 

Κρατικών Φορέων να αναμείξουν την Κοινωνία των Πολιτών στη διαδικασία 

της Κοινωνικής Αλλαγής» τονίστηκε ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη της 

παιδείας, αφού αυτή αποτελεί και το φυτώριο των αυριανών κρατικών φορέων.  Η 

υφιστάμενη τεχνοκρατική παιδεία θα πρέπει να εξελιχθεί μέσω των κατάλληλων 

σχολικών προγραμμάτων σε ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θα έχει ως κύριο 

στόχο την καλλιέργεια χαρακτήρων, οι οποίοι θα διαπνέονται από ηθικές αξίες και 

ιδανικά, όπως αυτά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και θα διαπλάθουν 

ενεργούς δημοκρατικούς πολίτες που θα χαρακτηρίζονται από ομοψυχία, 

διαλλακτικότητα και εγρήγορση συνείδησης.  Μέσω αυτών των βημάτων θα 

μπορούσε να ευδοκιμήσει μια παιδαγωγούσα μορφή της σύγχρονης κοινωνίας, 

που θα παρέχει κοινωνικά προγράμματα στήριξης και επανένταξης των ευπαθών 

ομάδων παιδιών στο κοινωνικό σύνολο.  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

οφείλει να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές, να καλλιεργήσει τη εθελοντική 

συνείδηση από νεαρή ηλικία και παράλληλα να εφαρμόζει στην πράξη την ιδέα της 

εθελοντικής προσφοράς.  Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αναμειχθούν ενεργά 

στα ζητήματα της κοινωνίας μας, θα μάθουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 

να συμμετέχουν σε ουσιαστικές δραστηριότητες. 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η παιδεία πρέπει να μην εστιάζει μόνο στο 

γνωσιολογικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς, μέσα από τους οποίους πλάθονται 

άνθρωποι με ήθος, οικουμενικές αξίες, πολιτική και εθνική συνείδηση.  Το 

σύστημα παιδείας πρέπει να ανανεωθεί και να εκσυγχρονιστεί.  Μόνο μέσω της 

σωστής παιδείας τα παιδιά θα μάθουν να συμπεριφέρονται, να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα, να πηγαίνουν ενάντια στη διαφθορά και να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματά τους. 

Η μορφή της παιδείας παραμένει η ίδια για πολλά χρόνια και ήρθε ο καιρός να 

αλλάξει και να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο φιλική και πιο ολοκληρωμένη, έτσι ώστε να 

δημιουργεί νέους έτοιμους να ενταχθούν στην κοινωνία μας, η οποία έχει να 

αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στη σύγχρονη εποχή. 

3. Στην Έκθεση ΕΚΟ Πάφου, 7ης θητείας, 2015: «Επένδυση στο Παιδί:  

Ψυχαγωγία» προτάθηκε η διοργάνωση αθλητικών ημερίδων στα σχολεία σε 

τακτική βάση και άλλων αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, που θα 

προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», αλλά και θα προσφέρουν ταυτόχρονα υγιή 

ψυχαγωγία. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου η καθιστική ζωή αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της 

καθημερινότητας.  Το κράτος, αν προωθήσει οργανωμένα τον αθλητισμό στα 

παιδιά, θα καλλιεργήσει ένα υγιή τρόπο, τον οποίο θα υιοθετήσουν οι 

περισσότεροι για όλη τους τη ζωή. 

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο διάπλασης χαρακτήρων και 

ταυτόχρονα γυμνάζει το σώμα.  Επίσης, ψυχαγωγεί και εκτονώνει το παιδί, το 

οποίο δεν θα καταφεύγει σε τρόπους εκτόνωσης οι οποίοι δεν είναι σωστοί.  Αν τα 

σχολεία αρχίσουν να διοργανώνουν τακτικές αθλητικές ημερίδες και αθλητικές 

εκδηλώσεις τα αποτελέσματα θα είναι πολύ ευεργετικά για το μαθητή.  

Τα σχολεία δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο στη γνώση μέσω κάποιων 

συγκεκριμένων θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, αλλά να εστιάζουν στη 

γνώση μέσω του αθλητισμού, η οποία έχει να προσφέρει σωματικά και πνευματικά 

οφέλη στο μαθητή. 

Μετά τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής και την εισαγωγή της 

θεωρίας, η φυσική δραστηριότητα του μαθητή έχει περιοριστεί πολύ.  Γι’ αυτό 

θεωρούμε πολύ σημαντική την εισαγωγή του αθλητισμού σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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Ταυτόχρονα πρέπει να προωθηθούν υγιείς τρόποι ψυχαγωγίας και στον ελεύθερό 

μας χρόνο, εκτός σχολείου.  Αν προωθήσετε την εισήγηση μας, να μπορούμε να 

έχουμε λόγο οι ίδιοι για την ψυχαγωγία μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να 

διασκεδάζουμε με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μας ευχαριστούν και 

θεωρούμε παραγωγικές.  Πώς θα επιτευχθεί αυτό;  Όπως έχουμε ήδη ζητήσει, 

καλό θα ήταν να είχαμε αντιπροσώπους στο Συμβούλιο του ΘΟΚ, στον ΚΟΑ, σε 

μουσικές οργανώσεις για να παρουσιάζαμε τις προτάσεις μας και να υπάρχει η 

δυνατότητα να προωθηθούν άμεσα.  Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι 

πολλά παιδιά από εμάς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθούν 

θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικές οργανώσεις και θα ήταν σωστό, 

κατά την άποψή μας, να δίνονται με μειωμένο κόστος ή δωρεάν τα εισιτήρια στα 

παιδιά επιχορηγημένα από το κράτος, για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στην υγιή 

ψυχαγωγία που αποτελεί μέρος και της ανθρωπιστικής Παιδείας. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θεωρούμε ότι όλοι έχουμε την ίδια άποψη, ότι η 

εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία του παιδιού αποτελούν αναπόσπαστα 

κομμάτια της ζωής του, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργούν σωστά, διότι οι 

συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν, εφόσον υπάρχουν προβλήματα, είναι δυσμενείς 

και ποικίλουν.  

 Γι αυτό το λόγο θέλουμε να μάθουμε ποιες από τις εισηγήσεις μας 

τροχοδρομήθηκαν για να υλοποιηθούν άμεσα, και αν όχι να σας τονίσουμε ότι 

θεωρούμε αναγκαίο να λάβετε υπόψη με σοβαρότητα αυτές τις εισηγήσεις και να 

πράξετε αναλόγως, έτσι ώστε να τις υλοποιήσετε.  Αν αυτές γίνουν πραγματικότητα, 

τότε τα παιδιά θα ζούμε σε ένα περιβάλλον καλύτερο και θα έχουμε στη διάθεσή μας 

εφόδια κατάλληλα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούμε ως προσωπικότητες και ως 

μελλοντικά μέλη του κοινωνικού συνόλου.  Ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια των αρμόδιων 

φορέων για να φέρουν εις πέρας αυτά που προαναφέρθηκαν. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 

Αγάθη Νικολάου 

Αθανασία Βασιλείου 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

Δήμητρα Χ”Κωστή 

Αναπληρωτές 
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Ιωάννα Παπανδρέου 

Λευκή Λαζάρου 

Νικόλας Τσαγγάρη 

Συντονίστριες ΕΚΟ Πάφου: 

Δήμητρα Σιέλη 

Παυλίνα Παύλου 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο και την ΕΚΟ Πάφου. 

 Υπάρχουν παρατηρήσεις; 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Θέλω να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας, απλά έχω δύο σημεία.  Ένα το οποίο 

θεωρώ ότι πρέπει να τροποποιηθεί σίγουρα και ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να 

συμφωνήσω μαζί σας.  Στη σελίδα 2 λέτε ότι το να υπάρχει ένας ψυχολόγος ή κάποιος 

που να μας βοηθά, να μας συμβουλεύει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό το 

θεωρώ απαραίτητο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.  Παρ’ όλα αυτά γράφετε ότι 

«επιπρόσθετα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση να σκεφτούν σοβαρά και 

συνειδητά για το μέλλον τους».  Καταλαβαίνω το πώς θα μπορούσατε να ερμηνεύσετε 

τούτη την πρόταση σε σχέση με τούτο που θα θέλατε να πείτε, παρ’ όλα αυτά εν ηξέρω 

θεωρείς -να αναφερθώ σε σένα απευθύνεται στον παιδοβουλευτή ΕΚΟ Πάφου 

Αλέξανδρο Παπαδόπουλο- ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πάρεις κάποιες 

αποφάσεις για τα επόμενα σου χρόνια;   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Μπορώ. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Μπορεί εσύ προσωπικά να μπορείς, γι’ αυτό ακριβώς το να μπορείς να είσαι σε 

μια θέση έστω και στα δεκαέξι σου χρόνια να μπορείς να πάρεις αποφάσεις για τον 

εαυτό σου οι οποίες...  να μπορείς να τις πάρεις μόνος σου τέλος πάντων έννεν κάτι το 

οποίο μπορείς να το κάμεις λόγω της ηλικίας σου, μπορεί να είναι λόγω του ότι δεν έχεις 

την ωριμότητα.  Παρ’ όλα αυτά μέσα από άλλες εισηγήσεις τζιαι που άλλες εκθέσεις 

τούτο μπορεί να αλλάξει με το να είσαι πιο ενημερωμένος γενικότερα τζιαι για θέματα, 
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έτσι ώστε να μπορείς ο ίδιος ως έφηβος να καλλιεργήσεις την κριτική σου σκέψη, 

ανάλογα με το τι θα μπορείς να επιλέξεις το τι είναι «το σωστό και το λάθος» κατά 

κάποιο τρόπο.  Οπόταν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει τούτο ή εν ηξέρω πώς θέλετε να 

το διατυπώσετε, αλλά διαφωνώ με τούτο το σημείο τουλάχιστον εγώ προσωπικά.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Κρατείστε τις παρατηρήσεις για να ακούσουμε αν υπάρχουν και άλλες και να τις 

σχολιάσετε όλες μαζί. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Μπορώ να προσθέσω ακόμα ένα μικρό σημείο; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Παρακαλώ. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Στο σημείο δύο, ήθελα να συμφωνήσω με τούτο το θέμα.  Μετά όμως -απλά για να 

τα πω πιο γρήγορα- στο σημείο τρία, πέμπτη παράγραφος, «[...] μετά τη μείωση των 

ωρών διδασκαλίας της φυσικής αγωγής και της εισαγωγής της θεωρίας [...]» όταν λέτε 

εισαγωγής της θεωρίας εννοείτε τη θεωρία που διδασκόμαστε στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής, για την ολυμπιακή παιδεία;   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Και θεωρείτε ότι πρέπει να ενισχυθεί τούτο το μάθημα;  Όχι, απλά αν θεωρείτε ότι 

πρέπει να ενισχυθεί τούτο το μάθημα, θεωρώ ότι το να... 

ΔΗΜΗΤΡΑ Χ"ΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

Είναι για άλλο πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Εκάμετε μια διαβούλευση μεταξύ σας οι υπόλοιποι δεν εκαταλάβαν τι 

εσυμφωνήσετε και τι διαφωνήσετε. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 
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(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Απλά ρώτησα εάν μέσα από αυτό το σημείο θέλουν να ενισχυθεί περισσότερο το 

μάθημα της φυσικής αγωγής, να υπάρχουν περισσότερες ώρες και ρώτησα αν αυτό 

ισχύει και για το θεωρητικό κομμάτι της φυσικής αγωγής, το οποίο διδασκόμαστε για την 

ολυμπιακή παιδεία.  Αλλά είπατε ότι δεν το λαλείτε τούτο, άρα δεν ισχύει τούτο που 

ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Άλλος;  Η Αμμοχώστος εδώ; 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Σε διάφορες εκθέσεις μιλήσαμε για τις μελλοντικές επαγγελματικές ανάγκες τζιαι 

ξέρω ’γω, τι θέλει η αγορά εργασίας.  Θεωρώ ότι άνθρωποι που μπορούν να μας 

βοηθήσουν για τα επαγγέλματα τζιαι γενικά για το μέλλον μας είναι καλό να λένε στα 

παιδιά ότι είναι καλό να ακολουθήσουν κάτι που αγαπούν.  Ναι, μπορούν να τους 

μιλήσουν για τα λεφτά, για το μέλλον, για το τι θέλει στο μέλλον να έχει, αλλά είναι καλό 

όμως να τους λένε να κάμνουν κάτι που αγαπούν, γιατί στη ζωή μας ως παιδιά θέλουμε 

να κάμνουμε κάτι που μας αρέσκει, κάτι που αγαπούμε.  Άρα είναι καλό αυτοί που μας 

βοηθούν για το μέλλον να μας λένε να κάμνουμε κάτι που θέλουμε, κάτι που αγαπούμε.   

 Τζιαι απλά το θέμα τζιείνο για το να υπάρχουν ημερίδες στα σχολεία το καλό είναι 

ότι εν ηξέρω σε άλλα σχολεία, αλλά εμάς στην επαρχία Αμμοχώστου άρχισαν να 

υπάρχουν...  Ας πούμε τωρά εμείς είχαμε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, είναι καλό όμως 

που το αναφέρουμε στην έκθεση για να συνεχίσει να υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Η Κυριακή Πανταζή. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Εγώ θέλω να συμφωνήσω μαζί με την παιδοβουλευτή της επαρχίας Αμμοχώστου 

αλλά επίσης τούτο έν’ κάτι στο οποίο εν αναφέρεται σε τόσο την έκθεση.  Εννοώ μέσα 

στην έκθεσή τους οι παιδοβουλευτές της επαρχίας Πάφου δεν αναφέρουν να έχει 

εκπαιδευτικό ψυχολόγο.  Άρα τούτο συνεπάγεται ότι ο ψυχολόγος εννά σε βοηθήσει να 

ακολουθήσεις τζιείνο που θέλεις εσύ.  Άρα, τούτο που λες ότι...  Συμφωνώ πρέπει να 

κάμουμε τζιείνο που θέλουμε, κάτι που αγαπούμε, συνεπάγεται, έν’ κάτι το αυτονόητο 

τζιαι επίσης έν’ κάτι το οποίο θα το δούμε μετά τζιείνο.  Να εγκριθεί πρώτα ο 
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εκπαιδευτικός ψυχολόγος τζιαι μετά μπορεί τζιαι οι παιδοβουλευτές που έπονται να 

βκάλουν τζιαι το ποια θα είναι τα καθήκοντά τους τζιαι πώς θα τους προσεγγίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Λοιπόν, να περιοριστούμε στην έκθεση όμως.  Να δώσω το λόγο στους 

παιδοβουλευτές της επαρχίας Πάφου να απαντήσουν. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Κάτι που έγινε τζιαι στο σχολείο μας, εβοηθήσαν μας να δούμε ότι είναι σημαντικό 

να κάνουμε κάτι που αγαπούμε, αλλά υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να 

κάμουμε για το μέλλον μας.  Έννεν ας πούμε κάποιος να γίνει γιατρός, κάποιος να γίνει 

δάσκαλος, μπορούμε να κάμνουμε διάφορα πράγματα που αγαπούμε τζιαι θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Με σωστή καθοδήγηση από το σύμβουλο ή ψυχολόγο νομίζω ότι θα σας 

καθοδηγήσει, θα σας βοηθήσει να καταλήξετε σε εκείνο που θα επιλέξετε όχι απλά γιατί 

είναι εκείνο που απαιτεί η αγορά, αλλά γιατί είναι και εκείνο που αγαπάτε, το επάγγελμα 

που σας ενδιαφέρει.   

 Η Πάφος να σχολιάσει αν θέλει κάτι. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Να σας απαντήσω, συνάδελφε παιδοβουλευτή της επαρχίας Λευκωσίας, όσον 

αφορά το σύμβουλο, ανέφερες τη λέξη ωριμότητα, δεν πιστεύω ότι η ωριμότητα έσιει να 

κάμει με το αν κάποιος είναι σε θέση να διαλέξει τι επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει.  

Έχω φίλους μου, έν’ πανέξυπνοι, έν’ πολλά ώριμοι, ψάχνουν τα πράματα πάρα πολλά 

σε βάθος τζιαι προσπαθούν να βρουν τι ταιριάζει σε τζιείνους τζιαι ο σύμβουλος εννά 

τους βοηθήσει να ανακαλύψουν ποιο είναι το ιδανικό επάγγελμα για τζιείνους.  Άρα, η 

ωριμότητα θεωρώ ότι έν’ λάθος, εν έσιει να κάμει με την ωριμότητα.  Οπόταν εν μπορώ 

να καταλάβω πού έν’ το κακό το να υπάρχει ένας σύμβουλος στα σχολεία;  Ούτως ή 

αλλιώς στις άλλες χώρες, σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Φιλανδία που το 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι πάρα πολύ καλό, υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι βοηθούν 

τα παιδιά να αποφασίσουν τι επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Όμως υπάρχει σε εκκρεμότητα η τοποθέτηση της Κασσάνδρας σε σχέση με μία 

πρόταση.  Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν είναι σε θέση να σκεφτούν σοβαρά και 

συνειδητά για το μέλλον τους. 

 Να μην κάμουμε διαλογική συζήτηση όμως, πρέπει να τοποθετηθούμε πάνω στα 

σημεία που έχουν εγερθεί.   

 Η Πάφος προτίθεστε να λάβετε υπόψη σας τούτη την εισήγηση που έγινε ότι δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτό τέλος πάντων ότι στην ηλικία σας δεν μπορείτε να σκεφτείτε 

σοβαρά και συνειδητά για το μέλλον σας; 

(Μη ευκρινή σχόλια από την παιδοβουλευτή Κασσάνδρα Μπελτράν, ΕΚΟ Λευκωσίας) 

 Εξηγήστε το Κασσάνδρά μου, τότε, διότι είπες ότι διαφωνείς με αυτή την 

τοποθέτηση. 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Συμφωνώ με τούτο που λες ότι χρειαζόμαστε συμβούλους.  Προσωπικά εγώ επήα 

σε πέντε σύμβουλους για να μπορέσω να αποφασίσω τι θέλω να κάμω με τη ζωή μου.  

Έννεν τούτο που λέω.  Απλά θεωρώ ότι η διατύπωση έν’ λλίον λάθος, γιατί ερχόμαστε 

εδώ τζιαι γενικότερα η θητεία μας στα δύο τούτα τα χρόνια που “εσπαταλήσαμε” ή που 

δεν τα “εσπαταλήσαμε” για να ασχολούμαστε με τα δικαιώματα του παιδιού έν’ ακριβώς 

για να δώσουμε φωνή στα παιδιά όι να θεωρούμε ότι έννεν άξια να πάρουν κάποιες 

αποφάσεις από μόνα τους.  Σίγουρα χρειάζεσαι το να συμβουλευτείς κάποιο ενήλικα, να 

μην τα ισοπεδώνουμε ούλλα τζιαι σίουρα εννά ρωτήσεις τζιαι τους γονείς σου τζιαι εννά 

ρωτήσεις τζιαι κάποιους άλλους, αλλά εν σημαίνει ότι δεν είσαι ικανός αρκετά για να 

αποφασίσεις από μόνος σου.  Μπορεί να διατύπωσα εγώ λάθος την άποψή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αλέξανδρε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι, στην τελική όμως πάλαι έν’ το παιδί που εννά αποφασίσει τι εννά σπουδάσει, 

άρα εννά δική του η άποψη, άρα εν έσιει να κάμει κάτι με την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού, αφού πάλαι έν’ το παιδί που εννά αποφασίσει, 

απλά... 

(Μη ευκρινή σχόλιο από τη παιδοβουλευτή Κασσάνδρα Μπελτράν) 

 Κάποια παιδιά είναι και κάποια δεν είναι, εμείς πρέπει να το γενικεύσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι έχει σχέση με την ίδια τη διατύπωση.  Θέλετε να την κάμετε 

λλίον...  Να προσθέσετε κάτι έτσι που να ξεφύγει από το ότι δεν είσαστε σε θέση να 

σκεφτείτε σοβαρά;  Ότι χρειάζεται ενδυνάμωση για να μπορέσει να καταλήξει σε τούτη 

την απόφαση για το μέλλον του;   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Μπορούμε να πούμε να βοηθά τα παιδιά τα οποία δεν είναι ικανά... Όι δεν είναι 

ικανά, δεν είναι σε θέση ακόμα να αποφασίσουν, ώστε να είναι πιο κατανοητό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Το να διαγραφεί τελείως η πρόταση τούτη, πώς το βλέπετε;   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Να φύγει; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Ναι, να φύγει η πρόταση;  Η Πάφος να πει την άποψή της, για να το θέσω σε 

ψηφοφορία. 

 Μέχρι να αποφασίσει η Πάφος να πει η Αμμόχωστος την άποψή της. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά επήραμέ το πολλά ας πούμε ότι τι επάγγελμα εννά ακολουθήσει τζιαι ξέρω 

εγώ, έντζιε ’ν μόνο το θέμα το τι επάγγελμα που εννά κάμει στη ζωή του ένα παιδί.  

Ένας άνθρωπος μπορεί να κάμει πάρα πολλά πράματα στη ζωή του, επήραμε το ότι 

εννά σπουδάσει τζιαι τι εννά κάμει τζιαι αγχωνούμαστε τζιαι να μας βοηθήσουν οι 

σύμβουλοι, ε, εμάς, όπως σας είπα στο σχολείο μας εμίλησε μας ένας χημικός που έν’ 

συγγραφέας. Εννοώ ένας άνθρωπος μπορεί να κάμει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή 

του τζιαι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να μην επεκτείνουμε άλλο το θέμα, να μείνουμε στο συγκεκριμένο. 

 Αποδέχεται η Πάφος, αν υπάρχει αυτή η εισήγηση βέβαια δεν μου πέφτει ο λόγος 

να καθορίζω...  Παρακαλώ, σε συντομία όμως γιατί πρέπει να τελειώσουμε.   

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
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 Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε αυτή την πρόταση και 

μπορούμε να πούμε ένα καταληκτικό, δηλαδή ένα συμπέρασμα ότι με τον τρόπο αυτό 

τα παιδιά τόσο θα είναι σε θέση οποιουδήποτε επιπέδου παιδιά να αποφασίσουν τι 

θέλουν να σπουδάσουν στο μέλλον όσο και το ότι θα μπορεί να ενισχυθούν ψυχολογικά 

σε διάφορα θέματα που τα απασχολούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Νομίζω ότι τα περιγράφει πιο πάνω.  Τα όσα περιγράφονται πιο πάνω είναι 

ικανοποιητικά.  Να φύγει αυτή η πρόταση.   

 Η επαρχία Πάφου συμφωνεί;  Θα το θέσω σε ψηφοφορία βέβαια είτε συμφωνείτε 

είτε όχι, απλά για να μη το θέτω εγώ χωρίς να έχω την έγκρισή σας.   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Δε συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Δε συμφωνείτε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Να τεθεί σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Να μπει σε ψηφοφορία ειδικά αν θα φύγει ή αν θα μείνει η πρόταση. 

 Πόσοι είναι υπέρ να παραμείνει το κείμενο ως έχει;  Δηλαδή να μείνει και η 

πρόταση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δέκα υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πόσοι εναντίον;  Δηλαδή να διαγραφεί η πρόταση; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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 Η πρόταση διαγράφεται με είκοσι δύο ψήφους εναντίον, δέκα υπέρ και έξι αποχές. 

 Θέτω σε ψηφοφορία ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης;   

 Πόσοι είναι υπέρ της έκθεσης χωρίς την πρόταση;   

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ: 

(ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Υπήρχαν και άλλα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Πρέπει να σας πω κάτι, όταν τελειώσει η ψηφοφορία δε γίνεται να επιστρέψουμε, 

δε γίνεται επανάληψη ψηφοφορίας, επάθαμε το πρόσφατα τζιαι είχαμε μια οδυνηρή 

εμπειρία.   

 Πόσοι είναι εναντίον. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η έκθεση ομόφωνα εγκρίνεται. 

 Αντιλαμβάνεστε ότι στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και η έγκριση 

των εκθέσεων των τεσσάρων κατ’ ακρίβειαν κοινοβουλευτικών ομάδων και η έκθεση της 

ΕΚΟ Λάρνακας η οποία θα αποσταλεί στη συνέχεια. 

 Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες για τη δουλειά που 

έχετε κάνει και τις εκθέσεις σας, όλα τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής που είσαστε 

σήμερα μαζί μας και που θεωρώ ότι είναι και η λήξη της θητείας σας αυτή την περίοδο.  

Τα αιτήματα και οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην εκθέσεις αυτές, αλλά και αυτά 

που προκύπτουν από τη συζήτηση που ακολούθησε έχουν συζητηθεί, δικαιολογηθεί, 

τεκμηριωθεί, γι’ αυτό θα πρέπει να τις προωθήσουμε και θα πρέπει να αναλάβουμε και 

εμείς ως Βουλή και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τις σχετικές με το θέμα να 

τις δώσουμε, αλλά κάτι που είχα πει στην αρχή να εγγράψουμε στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γενικά το ρόλο της Κυπριακής Παιδοβουλής και 

πόσο λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις της. 
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 Παράλληλα να σας ενημερώσω ότι τα αποστενογραφημένα πρακτικά της 

σημερινής συνεδρίας θα αποσταλούν στην εκτελεστική εξουσία με την παράκληση να 

τύχουν της δέουσας μελέτης και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίησή τους 

όπου είναι εφικτό, επίσης θα δοθούν στις αρμόδιες επιτροπές*.   

 Όπως είπα να συγχαρώ ξανά την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας 

και Ευημερίας του Παιδιού για την άρτια και άψογη διοργάνωση της Δεύτερης Συνόδου 

της Έβδομης Κοινοβουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, του ετήσιου 

θεσμού που έχει καθιερωθεί και δίνει την ευκαιρία ενός γόνιμου και δημιουργικού 

διαλόγου και ενός βήματος για ανταλλαγή ιδεών που χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και 

καλύτερος και μπορώ να σας το πω τούτο, γιατί έχω μια εμπειρία από τον καιρό της 

ίδρυσης της Παιδοβουλής.  Να συγχαρώ και εκ μέρους της Παιδοβουλής και της 

ΠΣΕΠΕΠ να ευχαριστήσω το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε στην όλη 

προσπάθεια. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας και κηρύσσω τη λήξη της συνόδου 

μας. 

 Σας ευχαριστώ.  Θα ακολουθήσει στο αίθριο ένα κεραστικό και ένα ποτό.   

(Ώρα λήξης:  12.40 μ.μ.) 
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Σημείωση:    Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Παιδείας και Πολιτισμού 

ενέγραψαν από κοινού αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο: «Η υποχρέωση 

της πολιτείας να λαμβάνει υπόψη της θέσεις και να στηρίζει την 

Κυπριακή Παιδοβουλή». 

 


